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 مقدمة: -1

عن طريق النشاط البدين  املختلفةتستمد نظرياهتا من العلوم  اليت ةاألساسي الرتبيةاحد فروع  الرياضية الرتبية

تكيف الفرد مبا يتالئم مع  أهنابدنيا واجتماعيا و عقليا كما  إعداداالفرد  إلعداداملختار املنظم و املوجه 

)امني انور  املعاصر حسب ما يراه رواد الفكر حاجاته  اجملتمع الذي يعيش فيه وحتقيق ميوله و رغباته

 (931، صفحة 9111اخلويل، 

فعملية تدريس الرتبية البدنية و الرياضية للتالميذ يف املدارس مبراحلها املختلفة تساعد على تنمية روح 

الرتبية البدنية و الرياضية يلعب دور هام يف خلق هذا  أستاذاملنافسة و التفاعل بني التالميذ اليت يكون فيها 

 مالحظتهاالنقائص اليت يعاين منها التالميذ و  قادر على معرفة كل األستاذاجلو بني التالميذ و هذا جيعل 

الرتبية  أستاذالصفات و اجلوانب اليت يقوم  أهمو معاجلتها و نذكر منها الفروق الفردية و اليت تعترب من 

 البدنية و الرياضية بتهميشها اليوم.

الفردية   رياضية مع الفروق الرتبية البدنية و ال أستاذكيفية تعامل   إىلتطرقنا يف حبثنا هذا  األساسعلى هذا 

هم من تقع عليهم العملية الرتبوية و اليت نقصد من ورائها الكشف عن ما  و تعديل مستوى التالميذ ألهنم

للتعامل و توجيهها و مساعدهتا على  إمكانياتيوجد لدى الفرد من قدرات و استعدادات و ميول و 

النقائص من اجلانب املهاري و البدين و متكينه  دراكإو هذا قصد  إليهتصل  إنما ميكن  أقصى إىلالنمو 

 أن يقدر على املسؤولية يف املستقبل من 
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أستاذ الرتبية البدنية  كيفية تعاملو قد وقع اختيارنا على موضوع البحث و الذي يدور مضمونه حول  

البحث عدة مراحل، فبعد و اتبعنا يف اجناز هذا  ، صة احليف التعامل مع الفروقات الفردية أثناء والرياضية 

 تقسيم الدراسة إىل قسمني قسم نظري و آخر تطبيقي.

ذلك عرجنا على اجلانب التمهيدي الذي تناولنا فيه اخللفية النظرية لإلشكاليات            و قبل هذا و  

ا و الفرضيات و أهداف البحث و التعريف باملصطلحات و الدراسات السابقة أما اجلانب النظري قد قمن

، و يف الفصل الثاين الفصالألواللرتبيةالبدنيةواألستاذبتقسيمه إىل ثالثة فصول تطرقنا يف 

، مث عرجنا يف اجلانب التطبيقي على الفصاللثالثاملرحلةالعمريةو الفصل الثالث  الفصاللثانيالفروقاتالفردية

و اعتماد املنهج الوصفي باالسلوب املسحي  فصلني تناولنا يف الفصل األول منهجية و أدوات البحث،

معتمدين االستبيان كوسيلة جلمع املعلومة و متثلت عينة البحث يف اساتذة الرتبية البدنية و الرياضية للطور 

لنقوم يف األخري بعرض النتائج  ،و حتليلها        الفصل الثاين حيتوي على عرض النتائج  الثانوي اما

 بالعمل و طرح بعض االقرتاحات اليت تعد كحلول. النهائية و وضع خامتة

 البحث: مشكلة-2

بالرتبية العامة و منه فهي  أهدافهمفهوم الرتبية البدنية و الرياضية واسع لكنه متعلق مباشرة حسب  إن

باالستخدام التمرينات الرياضية و التدابري الصحية بغرض  لإلنسانعملية توجيه للنمو البدين و القوام 

 أستاذالرتبوية ، و يعترب  اإلنسانحاجة  أوب صفات بدنية و معرفية و اليت حتقق متطلبات اجملتمع اكتسا

الرتبية البدنية و الرياضية صاحب الدور الرئيسي يف عملية التعليم حيث يقع على عاتقه اختيار أوجه 

 األهدافخالله حتقيق حيث يستطيع من النشاط املناسب للتالميذ يف درس الرتبية البدنية و الرياضية 

و من خالل الرتبص امليداين يف كل من مرحلة الليسانس    التعليمية و الرتبوية و تطبيقها على ارض الواقع 



 حثــالبــريف بـالتعالفصل التمهيدي:                                                

 4 

و املاسرت و أثناء قيامنا باجناز احلصة كان هذا األمر حمور انشغاالتنا و استفساراتنا مع األساتذة املؤطرين   

 كيفية تعاملالبدنية و املهارية بني التالميذ كان لزاما علينا دراسة   و يف ظل تباين و اختال ف الفروقات

و من هذا ميكن طرح التساؤل  صة احليف التعامل مع الفروقات الفردية أثناء أستاذ الرتبية البدنية والرياضية 

 العام : 

  صة احلمع الفروقات الفردية أثناء أستاذ الرتبية البدنية والرياضية  تعاملما هي كيفية 

 التساؤل العام: 

  صة احلمع الفروقات الفردية أثناء أستاذ الرتبية البدنية والرياضية  تعاملما هي كيفية 

 التساؤالت الفرعية: 

 الفردية.هل لألستاذ الرتبية البدنية و الرياضية أساليب و طرق خاصة يف التعامل مع الفروقات  -

مع الفروقات  هتعامليف عملية  املمارسنيباالعتماد على التالميذ والرياضية أستاذ الرتبية البدنية وم يقهل  -

 .الفردية

 : هتدف الدراسة إىل:أهداف البحث -3إ

  صة احلمع الفروقات الفردية أثناء أستاذ الرتبية البدنية والرياضية  تعاملكيفية معرفة   الرئيسي:الهدف 

 األهداف الثانوية:

 يف التعامل مع الفروقات الفرديةستاذ الرتبية البدنية والرياضية الطرق اخلاصة ألساليب و معرفة األ -9
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من خالل  صةاحلمع الفروقات الفردية أثناء أستاذ الرتبية البدنية والرياضية  تعاملكيفية التعرف على   -2

 .املمارسنياعتماده على التالميذ 

 فرضياتالبحث:-4

 الفرضية العامة:  

 صة احليف التعامل مع الفروقات الفردية أثناء  كيفيةلألستاذ الرتبية البدنية و الرياضية  

 الفرضيات الجزئية: -

 لألستاذ الرتبية البدنية و الرياضية أساليب و طرق خاصة يف التعامل مع الفروقات الفردية 

من خالل اعتماده على صة احليف التعامل مع الفروقات الفردية أثناء  كيفيةوالرياضية  ستاذ الرتبية البدنية أل

 .املمارسنيالتالميذ 

 إليه:البحث و الحاجة  أهمية-5

        الرتبية البدنية يتناول حبثنا هذا موضوعا حساسا حول واقع الفروقات الفردية بني التالميذ يف حصة 

 أنالذي من شانه  األمرتفاوت يف القدرات البدنية و املهارية بني التالميذ   غالبا ما جندو الرياضية حبيث 

الرتبية أثناء حصة حتمية التعامل مع هذه الفروقات الفردية  أمامالرتبية البدنية و الرياضية  أستاذيضع 

 تتجلى أمهية هذه الدراسة يف :البدنية و الرياضية و 

مع الفروقات بني التالميذ  أثناء أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية  تعاملكيفية تقدمي دراسة علمية حول   -

 صة احل
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 تعامل أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية بالفروقات الفردية  وفق أساليب  كيفيةإعطاء فكرة شاملة حول   -

 و طرق عملية .

 صة احلأستاذ الرتبية البدنية و الرياضية مع الفروقات الفردية أثناء  كيفية تعاملإبراز   -

 

 

 مصطلحات البحث: -6

 والرياضية:أستاذ التربية البدنية 

اإلبداع والرغبة فيتحقيق النظام وقدراته علىهو احد العناصر الفعالة يف العملية التعليمية وذلك بإخالصه 

وال يتأتى ذلك إال باالتسام ببعض  والكفءوما خيطط له من أهداف حيث يعترب الفرد االجيايب  الرتبوي

 (931، صفحة 9111)امني انور اخلويل،  باملسؤولية.وتشعره  الكفاءات الرتبوية وجناحه

 والرياضية:درس التربية البدنية 

ميثل اصغر جزء من املادة وحيمل  والرياضية الذينامج الدراسي للرتبية البدنية هو الوحدة الصغرية يف الرب  

 .(959، صفحة 2003)حممد سعدي عزمي،  خصائصها.

 (353، صفحة  2000)رمضان حممد القذايف ، ( سنة:11-11المرحلة العمرية )

تسمى هذه املرحلة باملراهقة الوسطى وهيي فيرتة متتيد لسينتني تقريبيا ومتتياز هيذه املرحلية بشيعور املراهيق خال يا 

با ييدوء والسييكينة ، وباالإيياه إىل تقبييل احلييياة بكييل مييا فيهييا وتتييوفر لييدى املراهييق يف هييذه املرحليية طاقيية هائليية 

نيوع مين التيوازن ميع العيار اخليارجي دون  إجييادى وقدرة على العمل وإقامة عالقيات متبادلية ميع ايخيرين وعلي
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االعتمياد كثيريا علييى األقيران،ومن أكثير األمييور الييت نالحظهيا يف هييذه املرحلية هيو أن عالقيية املراهيق بييايخرين 

 غري عنيفة وال تستمر لفرتات طويلة.

 

 مفهوم التربية البدنية والرياضية:

بالرتبيية العاميية ومنييه هييي عملييية  حسييب أهدافييهه متعلييق مباشييرة إن مفهيوم الرتبييية البدنييية والرياضييية واسييع لكني

 توجيه للنمو البدين.

والقييوام لإلنسييان باسييتخدام التمرينييات الرياضييية والتييدابري الصييحية بغييرض اكتسيياب صييفات بدنييية ومعرفييية  

)حمميييد عيييوض بسييييوين، فيصيييل ياسيييني الشييياطيء،  واليييت حتقيييق متطلبيييات اجملتميييع أو حاجييية اإلنسيييان الرتبويييية

 .(22، صفحة 9112

 تعريف الفروقات الفردية:

يف صفة من الصفات النفسية يقوم الباحث بتحديد الصفة حتديدا دقيقا مث يعد مقياس لقياس هذه الصفة 

و بذلك تعرف و بذلك يستطيع حتديد مستوى الفرد مبقارنته مبتوسط درجان اجملموعة اليت ينتمي إليها 

( و قد يكون مدى هذه الفروق  23:23الفروق الفردية بأهنا االحنرافات الفردية عن متوسط اجملموعة )

 . (23، صفحة  2001)سليمان احلضري الشيخ الطبعة ،  كبريا أو قد يكون صغريا
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  التالميذ الممارسين:

و املمارسة للنشاط الرياضي على مستوى األندية و اجلمعيات الرياضية ، و اليت  هي تلك الفئة الناشطة

تضمن  م جمموعة من االمتيازات من تكوين مهاري و بدين ينعكس اجيابيا على مستوى أداء التالميذ 

 .(2001)التميمي،  أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية

 المشابهة: اتالدراس-7

          دور أستاذ التربية البدنية دراسة مكي امحد و خمتاري عبد القادر حتت عنوان: الدراسة األولى:

 . 2092-2099و الرياضية في اكتشاف و توجيه التالميذ الموهوبين لممارسة كرة الطائرة 

 .ثانويات والية مستغامن  أساتذةاعتمد الباحثان املنهج املسحي ، و متثلت عينة البحث يف بعض 

 الرياضية.أهم نتيجة يف حبثهم كانت ضعف و عدم تناسب اإلمكانات املادية ملمارسة األنشطة 

كما أوصى الطالبان بإقامة دورات أسبوعية و سنوية إلكتشاف و توجيه املوهوبني و املتميزين يف الرياضة 

 املدرسية و حتفيزهم. 

اثر االتصال التعليمي في ربط العالقة  و دواجي نصرية حتت عنوان: دراسة مكي كرميالدراسة الثانية: 

  2099-2090 بين التلميذ و األستاذ أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية في المرحلة الثانوية

 اعتمد الباحثان املنهج الوصفي ، و متثلت عينة البحث يف تالميذ ثانويات مازونة.
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عل التالميذ مع أستاذهم جعل العالقة بينهما تكون حسنة و هذا ما زاد من تفاأهم نتيجة يف حبثهم كانت 

 قابليتهم على ممارسة املادة اليت تشعرهم بالراحة.

واقع أداء الفرق الرياضية المدرسية من دراسة الطالبة عطاء اهلل الزهرة حتت عنوان: الدراسة الثالثة: 

 2112-2112وجهة نضر أستاذ التربية البدنية و الرياضية 

  الرتبية البدنية و الرياضية بوالييت سعيدة  أساتذةو متثلت عينة البحث يف  الوصفي،اعتمد الباحثان املنهج 

 و تلمسان.

 اإلمكانات املادية ملمارسة األنشطة الرياضية  وعدم تناسبضعف  أهم نتيجة يف حبثهم كانت

   البشرية وتوفري اإلمكاناتصة لالنتقاء املواهب برنامج مبعايري علمية خا بضرورة وضعكما أوصى الطالبان

 و املادية و املعنوية من طرف اإلدارات املسؤولة عن الرياضية املدرسية. 

دور أستاذ التربية دراسة الطالبان عبد السالم عبد الرحيم و سعيدات خليل حتت عنوان: الدراسة الرابعة:

  2112-2111واني في المرحلة الثانوية البدنية و الرياضية في التقليل من السلوك العد

 أساتذة و تالميذ بعض ثانويات والية مستغامناعتمد الباحثان املنهج الوصفي ، و متثلت عينة البحث يف 

وجود عالقة كبرية و واضحة بني معاملة األستاذ و تزايد العدوانية عند تالميذ  أهم نتيجة يف حبثهم كانت

 املرحلة الثانوية. 

    احلذر من استخدام منهج العقاب و القمع البدين الذي يولد التمادي يف الرتدي  الطالبانكما أوصى 

 و يولد شخصية مسحوقة املشاعر مسلوبة اإلرادة تلجئ إىل التهديد و القسوة ألتفه األسباب.
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       دور التربية البدنية  دراسة الطالبان رازي حممد و مداحي رضوان حتت عنوان:الدراسة الخامسة:  

  2112-2111و الرياضية في بناء العالقات االجتماعية بين تالميذ المرحلة الثانوية 

يف تالميذ املرحلة الثانوية ذكور ببعض ثانويات اعتمد الباحثان املنهج الوصفي ، و متثلت عينة البحث 

 والية تلمسان.

 الذكور و اإلنا  دور يف توطيد العالقات االجتماعية بني لعامل االختالط بني أهم نتيجة يف حبثهم كانت

 التالميذ حسب رأي الذكور.

توعية التالميذ مبدى أمهية الرتبية البدنية و الرياضية يف املؤسسات الرتبوية و توضيح  كما أوصى الطالبان

 أهدافها يف اجملتمع.

   اثر شخصية أستاذ التربية البدنية  عنوان:دراسة احلاج عبد الرمحان و آخرون حتت الدراسة السادسة:

 .2111-2111و الرياضية على تالميذ المرحلة الثانوية من الناحية النفسية و االجتماعية 

 أساتذة و تالميذ لبعض ثانويات والية مستغامن اعتمد الباحثان املنهج الوصفي ، و متثلت عينة البحث يف

أن اثر شخصية أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية تعود إىل اخلصائص اليت يتصف  أهم نتيجة يف حبثهم كانت

 هبا األفراد املكونني  ذه العالقة بصفتهم مسؤولني داخل هذه العالقة.

اثر درس التربية البدنية و الرياضية دراسة الطالب عبد احلاكم عبد القادر حتت عنوان: الدراسة السابعة:

 2111-2111سنة  11-11نفعالية لدى تالميذ المرحلة الثانوية على بعض السمات اال

 اعتمد الباحثان املنهج الوصفي ، و متثلت عينة البحث يف أساتذة و تالميذ لبعض ثانويات والية مستغامن
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يساهم درس الرتبية البدنية و الرياضية يف دعم و تنمية  مسة احلساسية و الرغبة  أهم نتيجة يف حبثه كانت

 ء النشاطات الرياضية لدى التالميذ. يف أدا

 التعليق على الدراسات السابقة: -

دراسة مكي امحد و خمتاري يف ضوء ما سبق عرضه من الدراسات السابقة، يتضح لنا أن الدراسة األوىل  

عبد القادر حتت عنوان: دور أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية يف اكتشاف و توجيه التالميذ املوهوبني 

دراسة مكي كرمي و دواجي نصرية حتت عنوان: اثر االتصال ، أما الدراسة الثانيةمارسة كرة الطائرة مل

 التعليمي يف ربط العالقة بني التلميذ و األستاذ أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف املرحلة الثانوية

وان: واقع أداء الفرق الرياضية املدرسية من دراسة الطالبة عطاء اهلل الزهرة حتت عنالثالثةيف حني الدراسة  ،

دراسة الطالبان عبد السالم عبد أما خبصوص الدراسة الرابعة  ،وجهة نضر أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية 

الرحيم و سعيدات خليل حتت عنوان: دور أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية يف التقليل من السلوك العدواين 

دراسة الطالبان رازي حممد و مداحي رضوان حتت عنوان: دور ، أما الدراسة اخلامسة يف املرحلة الثانوية 

،و الدراسة السادسة  ناء العالقات االجتماعية بني تالميذ املرحلة الثانويةالرتبية البدنية و الرياضية يف ب

دراسة احلاج عبد الرمحان و آخرون حتت عنوان: اثر شخصية أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية على تالميذ 

م عبد القادر دراسة الطالب عبد احلاكالدراسة السابعة ، املرحلة الثانوية من الناحية النفسية و االجتماعية

حتت عنوان: اثر درس الرتبية البدنية و الرياضية على بعض السمات االنفعالية لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

 .سنة 95-91
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و األداة  اجلانب املنهجي يفراسات السابقة ع الدتشاهبت م عاجلتو فقدأما فيما خيص دارستنا احلالية 

الرتبية البدنية  أستاذدور ا مع الدراسات السابقة يف موضوع و قد اتفقت دراستن، للبحث  يف خدمةاملست

يف أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية ركزنا على دور  إالأننابصفة عامة و كذا دور الرتبية البدنية و الرياضية،

يف دور أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية الضوء على  إلقاءو ذلك هبدف ، التعامل مع الفروقات الفردية

باملقارنة بالدراسات السابقة  و لعل هذا هو اجلديد اليت جاءت به دراستنا ، التعامل مع الفروقات الفردية

  ،  و مهنة الرتبية البدنية و الرياضية و اجلوانب النفسية باألستاذاهتمت بالدراسات اخلاصة  األخريةه فهذ

  و طرق مجع البيانات و حتديد أبعاد املشكلة يف صياغة و بصفة عامة فقد استفدنا من الدراسات املشاهبة

 و املعلومات و حتليلها.
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 تمهيد :

فة عال املنافع اليت اهتم اإلنسان و منذ القدمي جبسمه و صحته و لياقته ، كما تعرف عرب كفاءته املختل

مرينات البدنية ،التتقود عليه من جراء ممارسة األنشطة البدنية و اليت اختذت أشكاال اجتماعية كاللعب 

ية وي حبيث تعترب الرتبية البدن،الرياضية و متثل الوعي بأمهيته هذه النشطة يف تنظيمها يف أيطار ثقايف و ترب

يق خمتلف األنشطة و الرياضية هي النتوج العمري لفوائد هذه األنشطة .حبيث هتدف إىل الرتبية عن طر 

روض عليهم يف املواد التالميذ على اخلروج من الروتني املفالرياضية فردية كانت أو اجتماعية فهي تساعد 

و  مة إلفراغ مكبوتا هتاألخرى كالرياضيات ،الفيزياء...و جيدون يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية فرص

.مشاكلهم النفسية  

 : مفهوم التربية البدنية و الرياضية -1-1

  :فالبعض يراها مرادفا ملفاهيم منها ،وخمتلفة ميكن و صف الرتبية البدنية والرياضية بطرق عديدة 

لكن هذه  ،الرقص ،املسابقات الرياضية  ،الرتويح والرياضة  ،األلعاب وقت الفراغ  ،اللعب  ،التمرينات

املفاهيم مجيعا يف الواقع تعرب عن أطر وأشكال احلركة املنتظمة يف اجملال األكادميي الذي يطلق عليه "الرتبية 

 (99، صفحة 3991)د/ أمين أنور خويل،  البدنية و الرياضية".

فهو قريب جدا من جمال الرتبية  ،والرتبية البدنية و الرياضية أوسع معىن وأعمق داللة بالنسبة للحياة اليومية 

والفوائد املرتتبة  ،نشاط كبري يف العضالت إىلوهي تؤدي  ،الذي تشكل الرتبية البدنية جزءا فيه  ،الشاملة 

مستطاع من عملية الرتبية دون أن يكون  روتساهم يف منو الطفل حىت يستفيد بأقصى قد ،عليه كبرية 

 (391)أمحد خمتار عضاضة ، صفحة هناك عائق منو.
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ومن مهارات وعادات ومعارف ومعلومات ومعان  ،الفرد من كل النواحي  إعدادوالرتبية البدنية مشلت 

سواء كان يف املنزل أو املدرسة  أو  ارسها الفردمن خالل األنشطة البدنية اليت مي ،وسلوك اجتماعي مميز 

 (99، صفحة 3991)شارلز ، ابيوكر ، ترمجة د/حسن معوض و د/ كمال،  النادي.

حتتل الرتبية البدنية مكانة تربوية مهمة بعد أن وضع متاما دورها التطبيقي لألطفال والشباب من خالل 

اللعب و األلعاب الرياضية اليت حتكمها معايري وقواعد ونظم أشبه بتلك اليت توجد يف اجملتمعات املعيارية 

وعة العمليات اليت توجد بشكل خاص على أهنا جمم إليهاينظر  إذ ،للرتبية  أخروهناك مفهوم  اإلنسانية

 عداد للحياة.اكتساب التعليم هبدف اإل فهو

 و الذي يرى أن الرتبية  Deweyكما أنه هناك مفهوم الرتبية الذي أبرزه املفكر الرتبوي ديوي 

ال  الرتبوية اليت ومن هنا تربز معاين اخلربة ،هي احلياة نفسها ومعايشتها  إمنا ،للحياة  إعدادليست جمرد 

 كما يربز مفهوم الرتبية املستمرة من خالل تثقيف الفرد مدى احلياة.  ،يتوقف اكتساهبا على سن معني 

 : مكانة التربية البدنية والرياضية في الجزائر -1-2

تعرف الرتبية البدنية والرياضية باجلزائر على أساس أهنا "نظام تربوي عميق االندماج بالنظام الرتبوي الشامل 

واملواطن والعمال  اإلنسانرفع شأن  إىلبلوغه والرامية  إىلو ختضع لنفس الغايات اليت تسعى الرتبية البدنية 

 االشرتاكيني مبا لديها من مزايا.

 : ثالث مهام إىلأن تؤدي  اإلطارلرياضية يف هذا الرتبية البدنية و ا

 البدنية:من الناحية  -1-2-1

حتسني قدرات الفرد الفيزيولوجية والنفسية احملركة وذلك لتسيريها من خالل البدن و تكييف  إىلتؤدي 

 املسرية مع البيئة.
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 : من الناحية االقتصادية -1-2-2

حتسني صحة الفرد وما يكسبه من ناحية احملرك النفساين أمر يزيد من قدراته على مقاومة التعب  إىلتؤدي 

زيادة املردودية الفردية  إىلميكنه استعمال القوة املستعملة يف العمل استخدام حمكما فإنه يؤدي  إذ ،

 واجلماعية و عامل الشغل الفكري و اليدوي.

 : و الثقافية االجتماعيةمن الناحية  -1-2-3

حيث جتعل القيم البدنية واخللقية اليت توجه أعمال كل مواطن وتساهم يف تعزيز الوئام الوطين مدخرة 

كما تعمل على التخفيف من التوترات   ،الظروف املالئمة للفرد والتعاون والتنمية والشعور بالواجبات املدنية

كذا هي لإلثراء   ،هيئة اجتماعية واحدة إىل تنتمي اليت هي مصدر اخلالفات بني األفراد واجملموعات واليت

 .ذالثقايف توفر للشباب والكبار على حد سواء فرصة استخدام أوقات فراغهم استخداما مفيدا مع تفضيلها

 (11، صفحة 3991)د/ أمين أنور خويل، 

 نشاط ذو شكل خاص جوهره املنافسة املنظمة " الرياضة بأهنا Matveyev ماتفيفويعرف 

 من أجل قياس القدرات وضمان أقصى حتديد هلا".

"نشاط مفعم : إىل أن الرياضة ميكن أم تعرف بأهناSige و سيج  Losheneلوشن ويشري

يف يتضمن أفرادا أو فرقا تشرتك يف املسابقة وتقرر النتائج  ،باللعب الداخلي و اخلارجي املردود أو العائد 

 ضوء التفوق يف املهارة البدنية واخلطط.

والرياضة تعتمد على القدرات واإلمكانيات البدنية واحلركية واليت تنتج من توظيف جيد ملعطيات اجلسم 

 ثقافية يف سياقات ،بينما تكون أمناط الضبط اجتماعية  ،اإلنساين بشكل أساسي 
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ورت اجتماعيا من نفس النسيج الثقايف لأللعاب فمنها ويعتقد كثري من الباحثني بأن الرياضة تبل ، النشاط

  من أخذت فيها الرياضة السمات الثقافية املتمثلة يف أدوات اللعب كاملضارب والعصي والكرات والشباك

 و غري ذلك من مسات ثقافية عرفتها األلعاب.

 : مهام التربية البدنية و الرياضية -1-3

 حتقيق ثالث مهام رئيسية هي : إىلترمي الرتبية البدنية و الرياضية 

 ناحية البدنية :المن  -1-3-1

      تعمل الرتبية البدنية والرياضية من هذه الناحية على حتسني قدرات الفرد الفيزيولوجية والنفسية 

، ومن أجل حتكم أكرب يف البدن ألن الفرد القوي خري وأحسن من الفرد الضعيف  أيضاو القدرات احلركية 

 مهامه ومهام بالده ، السيما من الناحية االقتصادية . لتحقيق

 :االقتصاديةناحية المن  -1-3-2

إن حتسني صحة الفرد وقدراته البدنية وخاصة قدراته البدنية وخاصة قدراته على مقاومة التعب ، إذ 

الفردية واجلماعية جل زيادة املردودية أمتكنه من استعمال قوته املستخدمة يف العمل استخداما حمكما من 

يف عامل الشغل الفكري واليدوي ، فمردود اإلنسان القوي خري من املردود اإلنسان الضعيف وخاصة العمل 

 . يف زيادة اإلنتاج

 و الثقافية: االجتماعيةمن الناحية  -1-3-3

أن الرتبية البدنية و الرياضية تعمل على حتقيق القيم الثقافية و اخللقية ، وذلك بتوجيه أعمال كل 

     والتعاون واملسؤولية باطضاإلنإىل مسامهتها يف تعزيز الوئام الوطين من خالل تنمية روح  باإلضافةمواطن 

ختفيف التوترات واخلالفات القائمة بني  الرتبية البدنية أيضا إىل ترميو الشعور بالواجبات الوطنية ،كما 
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األفراد واجملموعات للوصول إىل حتقيق العالقات اإلنسانية األكثر انفراجا لكون أن الرتبية البدنية مصدر 

الفراغ  أوقاتاالنفراج والثراء الثقايف ،فهي توفر للشباب والكبار أيضا على حد سواء فرصة استخدام 

 . األوقاتق التنمية الذاتية والعقلية يف استخدام هذه استخداما مفيدا من أجل حتقي

 (31، صفحة 3991)حلمر عبد احلق، 

 غراض التربية البدنية و الرياضية :أ -1-4

 األغراض الجسمية: -1-4-1

اليت دعت  األسباب أهمهتتم الرتبية برعاية اجلسم وصحته مقدار مبناسبة تثقيف العقل وصقله ومن 

 وجدوا أن العناية أهنمبرجال الرتبية إىل االجتاه حنو العناية بأجسام الناشئني وصحتهم يف مرحلة منوهم ، 

بصحة اجلسم  وقيام أجهزته بوظائفها تؤثر يف سعادة اجملتمع وهبذا تتخلص األغراض اجلسمية يف النقاط 

 التالية :

 ليها .تنمية الكفاءة البدنية واحملافظة ع-3

 تنمية املهارات احلركية والبدنية . -9

 اكتساب الفرد عادات صحية سامية .-1

 إتاحة الفرصة للنابغيني رياضيا من الطالب إىل الوصول إىل مراتب البطولة . -1

 (99، صفحة 3991-3991)زهري الشورجيي، 
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 األغراض العقلية : -1-4-2

العقل استعداد فكري لدى كل إنسان لكنه ينمو بالتدريب ولقد كانت املدرسة القدمية تعتقد أن إن 

العقل ينمو بقدر ما يكتسب من معلومات فأصبح اهلدف عندها هو حشو الذهن بأكرب قدر من 

 املعلومات واحلقائق وهلذا نستطيع أن نلخص األغراض العقلية على النحو التايل:

 (99، صفحة 3991-3991)زهري الشورجيي، 

 تنمية القدرة على التفكري . -3

 تنمية الثقافة. -9

 تنمية احلواس. -1

 تنمية القدرات العقلية املختلفة. -1

 األغراض الخلقية: -1-4-3

      وهي الصـفات اخلــلقية واالجتماعية واكتـساب الفــرد قيم سامية كــــما انــه ينمي صفيت القيـادة 

 و التبعية

 األغراض االجتماعية: -1-4-4

وهذا يظهر هدف الرتبية البدنية وهو تنمية الروح االجتماعية اليت تشمل على حسن التعامل مع 

ليت يلزم هبا الفرد إزاء نفسه وإزاء زمالئه وجمتمعه كما يتدرب التالميذ اآلخرين ومعرفة احلقوق والواجبات ا

على اكتساب العادات والتقاليد والقيم واملثل األخالقية اليت تسود يف جمتمعهم ونلخص األغراض 

 االجتماعية يف :

 .هتيئة اجلو املالئم الذي ميكن للطالب من إظهار التعاون واالحرتام وإنكار حسب الذات  -3
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 حتسني األفراد باملسؤولية . -9

 إتاحة الفرصة للتعبري عن النفس واالبتكار. -1

 (19-99، الصفحات 3991)عدنان درويش و آخرون ، 

 التربية البدنية و الرياضية : طبيعة -1-5

 ميكن النظر للرتبية البدنية كنظام أكادميي وكمهنة وكربامج نشاط.      

 :كنظام أكاديميالتربية البدنية و الرياضية   -1-5-1

يسعى كل فرع من املعرفة اإلنسانية حنو حتديد هويته األكادميية، والرتبية البدنية والرياضية هتتم ببحث 

ية اليت اختذهتا هذه الظاهرة كالرياضة، والتمرينات والرقص، ودراسة ظاهرة حركة اإلنسان واألشكال الثقاف

وذلك من خالل بنية معرفية آخذة يف التنامي تتمركز حول ظاهرة احلركة لدى اإلنسان، وتنقسم هذه 

املباحث والعلوم كعلم وظائف أعضاء النشاط البدين، وعلم النفس الرياضي، واالجتماع الرياضي، والتعلم 

يكية احليوية، وفلسفة وتاريخ الرتبية البدنية، وهلا أيضا مباحث فنية تربوية تتنقل هذه العلوم احلركي وامليكان

تربويا إىل التالميذ والطالب كطرق تدريس الرتبية البدنية، مناهج الرتبية البدنية الوسائل التعليمية يف الرتبية 

 (99، صفحة 9991مجال الدين الشافعي، )امني أنور اخلويل .  البدنية

 :كمهنةالتربية البدنية و الرياضية   -1-5-2

حيرتف عدد كبري من املتخصصني يف جماالت العمل الرتبوي البدين  والرياضي، وإذ تنامت أفرع وجماالت 

التعليم )التدريس( العمل املهين يف الرتبية البدنية والرياضية، بشكل كبري، فبعد أن كانت مقتصرة على 

الرياضي، والرتويح البدين، والرياضة اجلماهريية )الرياضية للجميع( ، وبفضل  أصبحت اآلن تضم التدريب

جهود أبناء املهنة أصبح هلا عدد من اجلمعيات، والروابط املهنية للحفاظ على حقوق املهنيني، ومنع 
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تمد على البيئة املعرفية وعلومها ومباحثها وفنوهنا لتقدم الدخالء وغري املؤهلني من االنضمام إليها، واملهنة تع

 أرفع مستوى من اخلدمة املهنية يف خمتلف جماالت التخصص املهين.

 :كبرنامجالتربية البدنية و الرياضية   -1-5-3

ة اليت وهو املنظور األقدم الذي ارتبط الرتبية البدنية منذ القدم ومازال، والذي يعرب عن برامج األنشطة البدني

تتيح الفرصة للتالميذ لالشرتاك يف األنشطة )بدنية / حركية( منتقاة بعناية وبتتابع منطقي وعرب وسط تربوي 

منظم ينمي خمتلف جوانب الشخصية اإلنسانية وعرب فئات من النشاط اجلمبازي واأللعاب والسباحة 

 ( 03سبق ذكره، ص مرجعفعي، وألعاب القوى واملنازالت  .) أمني أنور اخلويل . مجال الدين الشا

 والرياضية:هداف العامة لتربية البدنية األ -1-6

إن األهــداف الرتبيــة البدنيــة تعكــس فلســفة اجملتمــع األيديولوجيــة الرتبويــة وتؤكــد فيهــا قيمهــا ومبادئهــا 

احلركيـة  فأهداف الرتبية البدنية هي كذلك انعكاس جملاالت التنمية لإلنسـان الـيت تتحـدد سـلوكيا يف جمـاالت 

،املعرفية ،الفعالية واالجتماعيـة وكـل هـذه األهـداف متثـل األطـر العريضـة لكـل التطلعـات والقـيم والطموحـات 

الــيت ميكــن للرتبيــة البدنيــة إن حتققهــا مــن خــالل مفهــوم الرتبيــة الشــمولية للمراهــق او ملراحــل تعليميــة ، فــرغم 

عـــامل إال أن مجيعهـــا ال ختـــرج عـــن حـــدود الســـلوكية تفـــاوت االجتاهـــات الثقافيـــة العقاديـــة للعديـــد مـــن دول ال

)مكـــارم  الرئيســية الــيت ذكرهـــا ،فكلهــا هتـــدف إىل حتقيــق قـــيم ارتضــاها اجملتمــع لنفســـه ولغــريه مـــن اجملتمعــات.

 (111، صفحة 9999حلمي أبو هرجة ، 

 هيكل درس التربية  البدنية والرياضية : -1-7

 : أقسامثالث  إىلالبدنية والرياضية يقسم درس الرتبية 

 المقدمة :
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تلقى الواجبات  وفيزيولوجيا ل التالميذ نفسيا إعدادوغرضها  آو اإلعداديباجلزء التحضريي  أيضاوتسمى 

لك تسريع  تسخني اجلسم،وكذ إىل جمموعة احلركات اهلادفة لكوهنا تشمل اإلمحاء أيضااحلركية كما تسمى 

حركات تزيد من دافعية التلميذ   إدراجة الدموية،وهتيئة اجلانب النفسي واحلركي للتلميذ وفيها يلزم الدور 

 املقدمة.وميوله لكي يتقبل املهارات 

 القسم الرئيسي :

واحلركات قصد تعلمها مبا يتناسب وقدرات  املهارات إدراج عنصر يف الدرس وفيه يتم أهم ويشمل 

 .أنواعهاالتمارين الرياضية مبختلف  التالميذ وجنسهم وهنا يغلب طابع

جمموعة    هو الوحدة الرئيسية يف درس الرتبية البدنية والرياضية ويشمل التمرين البدين التمرين البدني :

 :كبرية منها 

يف اجلماعة  يتحكموا  أنداخل احلصة لتعليم التالميذ  خلق جو نظامي إىلهتدف  النظامية : التمارين

 وتنظيمها.

يع  اجملام اجلسم تشكيال سليما متزنا مع تنمية التوافق مع أقسامتعمل على تشكيل  البنيانية : التمارين

 اخلاطئة.ب اجلسمية والعيو  التشوهات إصالحالعضلية  كما تعمل على 

 القدرات العصبية العضلية مع ترقية للمهارات احلركية كالتوازنتعمل على تطوير  التوافقية : التمارين

 والرشاقة.

 النهائي : القسم
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على التعب  يشمل حركات تعمل يف اغلبها على استعادة حالة اهلدوء والراحة للجسم وكذا حماولة التغلب 

نفسية والبدنية لسرعة  بعد العناء وهنا ترتبط هذه اخلاصية مبدى قدرة الفرد على التحكم اجليد يف قواه ال

 .(91، صفحة 3991)حرشاوي، يوسف،  استعادة اهلدوء.

 األستاذ:تعريف  -1-8

فان   ، أداؤهساء  أساء وإذاعمله حسنت العملية الرتبوية  أحسن إذاالعملية الرتبوية  عصب األستاذيعترب 

عدد ممكن من املعارف واملعلومات   بأكربتزويد التالميذ  بذلك واملقصود بالعملية الرتبوية هو تأثرت ةأالتنش

  وأسبابهيتجاهله مهما  كانت دواعيه  أو األستاذينكر دور  أنحد أيف خمتلف املواد الدراسية فال يستطيع 

جناح   أنواجلماعات حيث  ألفراداهام يف توجيه حياة من دور  وميق فهو الطرف احلي والفعال يف التعليم ملا

 التالميذ. يف شخصية  تأثريفعله من  األستاذحد كبري مبا يستطيع  إىلالرتبوية مرهون  األهداف

 البدنية والرياضية :التربية  أستاذ -1-9

اخذ  اجملهول من طرف التالميذ واجملتمع ككل فلق األستاذالرتبية البدنية والرياضية ذلك  أستاذمل يعد 

يلعب دورا يف التكوين السليم والرتبية العصرية   أصبححصة ال باس هبا يف متطلبات الرتبية احلديثة حيث 

 العلمية يف التلقني. األسسالتقليدية اليت ال تراعي  الرتبية إطاربعدما كان مهمشا يف  لألجيال

وقدراته   بإخالصهيف العملية التعليمية وذلك  لبدنية والرياضية هو احد العناصر الفعالةالرتبية ا أستاذ أن إذ

والكفء   حيث يعترب الفرد االجيايب أهدافورغبة يف حتقيق النظام الرتبوي،وما خيطط له من  اإلبداععلى 

واملهنية   ه يرتبط ببعض الصفات الشخصيةوجناحببعض الكفاءات الرتبوية باالتسام  إالذلك  يتأتىوال 

 باملسؤولية.جاح،من بينها الشعور متكنه من القيام بن واليت

 :والرياضية  الصفات الواجب توفرها في مدرس التربية البدنية -1-11
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ها وجيب  من أكثر أوكل املواصفات ميسرة يف شخص واحد ،ولكن هناك البعض   جند أنمن اليسري  ليس

هناك الفرص الواسعة يف  أنجناح عمله الرتبوي،كما  ألجلتتوفر يف مدرس الرتبية البدنية والرياضية  أن

 احتياجه هلا. له مدى توضحتنمية هذه الصفات من خالل خرباته العلمية وعندما 

 الشخصية:أ/ 

)القادر،  عمله. من ثقافته العامة فيما خيص النجاح يف أمهية أكثرتكون  أناملدرس ميكن  شخصية إن

 .(39صفحة  ،3991ميلود رشيد،منقور عبد، 

مقدمة   يف تأيت فإهنان الناس تؤلف جانبا من الشخصية وعليه م كل صفة متيز الشخص عن غريه

 وكفاءته. حد بعيد عن شخصيته ىلإ مواصفات مدرس الرتبية البدنية والرياضية ويتوقف جناح درسه

مواجهة   وحدة متكاملة من الصفات املتفاعلة لتطبع الفرد بطابع خاص عند بأهناوميكن تعريف الشخصية 

هبا والقدرات  واألمر األخالقمالمح مكونات الشخصية وجودهتا هي  أهممن  أنقف،ومن هذا يتضح املوا

يف ح ضوا تغري إىلاحلسية والبيئية واالجتماعية والتحكم يف تلك املالمح وتغيريها سيؤدي  العقلية والعوامل

 الشخصية. معامل

مدرسا   يتحلى هبا مدرس الرتبية البدنية والرياضية لتساعده لن يكون أنومن الصفات العامة اليت ميكن 

 : أنهي  مقبوال يف عمله

  أيف تربية النش وأهدافها برسالتهايهوى مهنته ويؤنس. 

  واالجتماعية. النفسية كايف بالطبيعة البشرية وغواها واحتياجاهتا  إملاملديه 

 تالميذه. يكون لديه مؤهالت القيادة لالستقرار على ثقة أن 

 أخرى جيد يف االختصاص وما يتعلق به من علوم تأهيلهيكون  أن... 
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 اإلشارةيف مواقف  ضبط نفسه يف يكون حازما أن. 

 اللياقة البدنية :ب/ 

مع البيئة والتفاعل مع مؤشراهتا خالل وجود دوافع مستمرة  األعضاءظيفي لتكييف و مبقدار االستعداد ال

 .احلركي واحلفاظ على التوازن مع الشدة والقدرة على التجدد السريع للنشاط

اجلسم،وحبكم  أجهزةن خالل التعريف عن املهن املرهقة حبد ذاهتا على كافة مفعملية التدريس تتضح 

 إذح حبصول املدرس على لياقة شاملة حتتم عليه التمتع هبا،طبيعة  هذا اجملال خصائص وقائية،واليت تتوض

 أناليت من خالهلا  احليويةمن نوعا فيها  وسلوكه ونشاطه مظهره يكون أنمتطلبات عمله تفرض عليه   أن

تزويده باملعنوية النفسية اليت يغذي هبا   إىل باإلضافةذه القدرات واالستعدادات وامليول الرياضية تالمي تعطي

 .(19، صفحة 3993)عباس امحد السمراين،  مع تالميذه. جناحه يف عمله

 االتزان :ج/ 

باملظهر االجيايب  لتالميذه يظهر بوجوده كشخص قيادي اإلحساسالتجارب اليت ميتلكها املريب هو  أولمن 

مواطنون يتمتعون  بأهنميرى تالميذه  أنويكون له شعور مبا يتناسب واحلقيقة اليت تتطلب منه كما هو عليه 

من بعضهم،كما عليه االهتمام مبيوهلم  إصالحهحبقوق املواطنة ويتقبلهم على ما هم عليه ويعاجل ما ميكن 

املرسومة فيعاملهم مبا يتناسب   األهداف إىلوصلهم استخدم به اجملتمع،وي بأسلوبوتوجيههم  ورغباهتم

 وأعمارهمويتعاون معهم يف حل املشكالت االجتماعية والسلوكية واالنفعالية مبا يتناسب  أنفسهمواحرتام 

 .(11، صفحة 3993)صانب امحد ابراهيم،  الرتبوية. األهدافلتحقيق 

 

 : اإلبداعقابلية د/ 
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وية املرسومة لديه توضح له املسار الصحيح لفلسفة اجملتمع والدولة وهذا يعين احلد املدين  الرتب األهداف إن

تنفيذية  جيدة،ويبتكر طرق أساليب إجيادجيب حتقيقه،ولكن املدرس الكفء هو الذي جيرب وحياول 

تعليقها فمن الرسائل وحفظ   املراد تاالفعالي تالميذ فيما بينهم ونوعالوتوسيع مدارك  جديدة لتوضيح

  إبداعملا يعمل ولديه بصرية عما سوف حيققه نتائج اجيابية مضمونة ويعرف  أهدافعملية متطورة واضعا 

)عابد،  يف التفكري. التقليدية األمناطجديدة واالبتعاد عن  أفكار إلنتاجالقدرة على رؤية عالقات جيدة 

 (99بربار خالد،بوراس، صفحة 

 خصائص المدرس :  -1-11

اجلوانب،له مرتكزات واضحة ال ضالة بصورة مباشرة   مشروع ضخم ومشعبعملية تعميم  سيالتدر 

امحد )عباس  شبان املستقبل. تربيتهم يف الصغر ليصبحوا،الذين نشجعهم على التعليم أولئكمبستقبل 

 .(319، صفحة 3991السمراين، 

 التالية :الصفات واخلصائص  الرتبية البدنية والرياضية تتوفر يف كل مدرسة ملادة أنوهلذا جيب 

 :العقلية  الخصائصأ/ 

يكون لديه االستعداد واملوهبة الالزمة   أنالرتبية البدنية والرياضية مهامه الرتبوية جيب  أستاذ يؤدي كيل

 التالية : تتوفر فيه الصفات أنليزاول هذه املهنة وهلذا البد 

 مال الشروط اخلاصةمستوى خاص يف التحصيل العلمي قادرا من الناحية العقلية على استع إىليصل  أن 

وغه يف املواد املدرسية املختلفة لاللتحاق باملهنة وبالتايل وضع النظريات موضع التنفيذ ،وهذا ال ميكن بل

 بدون ذكاء.
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 تتوفر لديه خلفية واسعة وعميقة  يف جمال  أنملادة وما جيد فيها من النظريات وهلذا جيب يكون ملما با أن

 أثناءالعالقات اجلوهرية ويراعيها  ليتعرف على ،يةساألساباملعارف الفيزيولوجية ما يتعلق  التخصص وكل

بكيفية تعليم  دنية ،وملمالباملختلفة للرتبية ا لألنشطةجانب ذلك تكون لديه املعرفة واملهارات  إىلتدريسه،

 املهارات احلركية.

 ياضية وتطبيقاهتا،وتتمثل هذه القواعد على ختطيط وتنظيم  وتنفيذ بقواعد تدريس الرتبية البدنية والر  اإلملام

 لتحقيقها. الكفيلة واألساليب األهدافاحلصة،كما تتضمن حتديد 

 النواحي البيولوجية  والنفسية  أيعاملا بنفسية التالميذ وميوهلم، األستاذن يكقد ال يكفي ما مل  اإلملام

 .أخطاءسليمة املختلفة عند حتضريه وتدريسه للحصة وهذا حىت تيسر  العملية بدون ال واحلركية للمراحل

 املراحل يثبت لتالميذه انه يعرف وميلك الكثري من نأيكون حمبا للتجديد واالبتكار  كما يستطيع  أن 

 .(33، صفحة 3991)عفاف عبد الكرمي،  للتدريس التخصصي.

 خيدم اجلميع ويعد التالميذ ليكون عضوا فيه  وليأيت له  األستاذوالسياسة الن  األخالقيكون ملما بعلم  أن

 وتربيته. عرف نظام اجملتمع ومعايريه اخللقية حىت يراعيها يف  تكوين التلميذ إذا إالهذا العداد الكامل السليم 

 .(19، صفحة 3999)حممد عبد الرحيم عرس، 

 

 

 

 :الخصائص البدنية ب/ 

  ما مييز مدرس الرتبية البدنية والرياضية على غريه من املدرسني تلك الصفات واملهارات اليت تطلب منه   إن

 يف جمال الدرس. األداءاحملافظة عليها دوما حىت يعطي النموذج الصادق اجليد عن 
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  أستاذيتصف  أنبدنية ومهارات خمتلفة فيجب  وأنشطةومادامت الرتبية البدنية والرياضية عبارة عن وسائل 

مطالب مبستوى عايل قد يصعب  الرتبية البدينة والرياضية هبا سيلم مبكوناهتا وفنوهنا املختلفة وهو ليس

    راحل التعليمية وما تطلبه من مستوى بدين امليكون يف مستوى يتناسب مع  أنولكنه جيب  إليهالوصول 

 مهارية متكنه من متطلبات احلياة. جيل مميز ومسلح بلياقة بدنية و بإعدادمهاري معني،مما يسمح له  و

 .(3991)امني انور اخلويل، 

 الصحية :الخصائص ج/ 

قوي  ،سليم السمع،القلب والرئتني أمراضاملختلفة وخصوصا  األمراضيكون الئقا خال من  أنجيب 

 .األعضاء ومتنيالصوت البصرية معتدل 

ة فاملدرس الذي  أتـأالتو يكون خاليا من التشوهات اجلسمية والعاهات كالصم وحاسة اللمس  أنجيب 

غري قادر على توصيل املادة   أوغري قادر على التحكم والسيطرة بزمام الدرس  األمراض تكون فيه مثل هذه

التمرينات فضال عن وضعه بينهم   ألداء إعادهتمالتالميذ كما جيب خصوصا حلظات تتطلب منه  إىل

يكون مدرس الرتبية البدينة والرياضية متصفا بلياقة   أنة وهلذا من الضروري سخرييف موضع  أو كأضحوكة

)عباس امحد السمراين،  باعتبار كبري.الكفاءة العالية  تأديةصحية عالية تضفي عليه السعادة وتساعده يف 

 .(319، صفحة 3991

 

 الخلقية : الخصائصد/ 

الرتبية البدنية والرياضية يف تكوين الصغار من البشر خلقيا وجسميا وعقليا وهو املثال الذي   أستاذيساهم 

من منط به تربية القيم   إن"  williamsويليامس يقول  الشأنبه ويف هذا  ويتأثرونحيتويه هؤالء 
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)امني انور اخلويل،  الشيء ال يعطيه...(. فاقد األمثال،ويقال يف أواليكتسبها  نأ االجتماعية عليه

3991). 

 إىلاألستاذ والتلقني ومتثل حاجة  واإلرشادمما تعلم بطريقة الوعظ  أكثرغري مباشرة بطريقة  تغرس فاألخالق

 لسببني: الصفات اخللقية

 . وأخالقياويوجههم سلوكيا  به يتأثرونمؤثر فعال يف نفوس التالميذ حيث  ألنه

 :خاصة صفات  إلىمهنة التعليم تحتاج  -1-12

 واستفادهتم والتفاهم  إليهجلوءهم قاسيا عليهم فينفرهم ويفقد  يكون فال مع التالميذ نيلالعطف وال

املثل : " ال تكن قاسيا  درجة الضعف فيفقد احرتامهم وتقل سلطته ويقول إىلالروحي،وال يكون عطوفا 

 فتكسر وال تكن لينا فتعصر".

 صبورا  األستاذكان   إذا إالالسياسة ،واملعاجلة ال جتري  إىل نالن التالميذ حيتاجو  الصب والتحمل

 والفشل. اإلخفاقيف معاملتهم وذلك الن القلق والقنوط دليل على 

  يطالب دا وال غ عنهوينهي  بأمراليوم  يأمركون ذا عزمية قوية حمافظا على مبدئه وال ي أنجيب

 به. يأمرهمباجملال وال يتصادف يف تنفيذ ما  التالميذ

 لتالميذ واحرتامهم  ا على إشرافهال يكون ضيق القلب،قليل التصرف،سريع الغضب فيفقد  أن

 املرح. يتصف بروح أنله،بل العكس بل جيب 

 من الشكوى والتذمر بل يبدي  كلف وال يكثرمت يكون طبيعيا يف سلوكه مع تالميذه وزمالئه أن

 والقناعة. الرضا
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 أنيعامل التالميذ معاملة واحدة ويعدل بينهم فهو مثال للعدالة والنزاهة يف نظرهم وال بد  أن 

 يكون كذلك.

 متسرع. يكون غري مندفع وغري أن 

 الغد. رجال إعداداجملتمع ومفوض منه يف عن  ينوب ألنهتهزئ حيرتم دينه وتقاليده غري مس أن 

 وجه. أكمليكون خملصا جادا يف عمله حريصا على القيام  بواجباته على  أن 

 يكون ذو تربية خلقية جتعله   أناآلخرين ويضبط عواطفه ونفسه،على العموم جيب شعور  يراعي أن

 واالحرتام. مثاال لآلداب

 .(3991)امني انور اخلويل،   البدنية والرياضية : التربية أستاذواجبات  -1-13

 صةخاال أماقبل بدء الدرس، األدواتاملالعب وجتهيز  إعدادتمثل يف وت عامة قسمني : إىلميكن تقسيمها 

 والسيكولوجية وهي تتمثل يف : فهي اليت تتعلق بالصفات اجلسمية

  املهارية يف جمال درس الرتبية  البدنية و األنشطةالرتبوية وذلك عن طريق ممارسة  األهدافحتقيق

 الرياضية.

 سري الدرس ومالحظة تقليل التمرينات اخلاصة باحملاولة جتنبا  أثناءونات العمل بني مك التنسيق

 بني عناصر الدرس.لتعب التالميذ وذلك بوجود فرتات راحة 

  املختلفة. التقتنيات الرياضيالرتكيز على تنمية املهارات و 

  خاصة.وهوبني بصفة واملاالهتمام بالتالميذ الضعفاء بدنيا بصفة عامة 

 او خارجه. من املنافسات واملسابقات واملبادرات سواء يف الدرس اإلكثار 

 .(3991)امني انور اخلويل،   املرحلة. دراسة النواحي االجتماعية والنفسية لتالميذ
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 عضو عامل يف درس الرتبية البدنية والرياضية وذلك بتكليفه   بأنهكل تلميذ   أساس العمل على

)امحد  للدرس.وجتهيزها  األدوات وإعدادكاملساعدة يف ختطيط املالعب  إدارية مبهارات

 .(339-331، الصفحات 3991بسطويسي،امحد عباس السمراين، 

 بالمراهق : األستاذعالقة  -1-14

السبل خللق عالقة جديدة وفعالة مع التالميذ فال جتيز  أفضليف التعامل مع التالميذ من  تعترب الوسيطة

 الرتفع واملغاالة على التلميذ،كما ال جنيز االنغماس يف تبسيط العالقة معه والتعامل اجتماعيا ونفسيا مع

قلة   بني العريضة يف الساحةالعظمى منهم،واليت تقع  األغلبيةمع  التعامل من خاللالتالميذ ويتم 

 يف جمملها. العازفني عن العالقات االجتماعية االنطوائينيمن  أخرىغري املنظمني وقلة  آواملشاغبني 

 وال تكن لينا فتعصر ".قاسيا فتكسر  واملثل العريب القائل " ال تكن

زمالئهم كما  الكبري وال احد بأخيهمتالميذه ليس  أماممع التالميذ، فاملدرس  عالقة إقامةمتاما على  ينطبق

 .(11-11)الفتاح، عدنان درويش جلول،امني اخلويل،محود عبد، الصفحات  شوولنج. واجنو  أشار

التدريس اجليد   أنالعالقة القوية بني املدرس والتالميذ تساهم كثريا يف عملية التعليم ويوضح "سايد"  إن

 الشخصية عن العالقات ينفصل أنبني املدرس والتلميذ، فالتدريس اجليد جيب  يعتمد على قوة العالقة

 .اخلويل،محود عبد()الفتاح، عدنان درويش جلول،امني  اجليدة.

تغري  التدريس يف العصر احلديث حيث  أساليبالعالقة بني املدرس والتلميذ ومت ذلك بتطوير  لقد تطورت

يف العملية التعليمية،على االجتاه الذي يركز على دور التلميذ احنصر   على دور املدرساالجتاه الذي يركز 

 .(391)صاحل عبد العزيز،عبد العزيز عبد احلميد، صفحة  والتنسيق. واإلرشاددور املدرس يف التوجيه 
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فان  البدنية والرياضية "سبب العالقة احلميمية بني التالميذ ومدرس الرتبية أندرويش وآخرون  عدنان ويشري

 والقيم الرفيعة لدى األخالقيف تشكيل  تأثرياهيئة التدريس باجملتمع املدرسي  أعضاءاملدرس يعد من ابرز 

 .(39، صفحة 3991)غياب بوفلجة،  ."التالميذ

 

 خالصة :

إن سعادة اإلنسان منعقدة على جسمه و روحه ، و إن اإلسالم ال حيتقر اجلسم بل حيرتم الطاقة اجلسمية  

 ، و يهتم باإلنسان جسما و عقال و يزكي  و الروح الن اجلسم السليم هو الذي يتحمل تكاليف العمل 

لرتبوية من خالل تدريسها و اللياقة البدنية هي أساس الصحة النفسية و هذا ما تصبوا إليه املؤسسات ا

   ملادة الرتبية البدنية اليت جاءت لتليب حاجة من حاجات الفرد أو الشاب املراهق و هذا من اجل التثقف

و استغالل أوقات الفراغ ، كما أهنا تساهم التخفيف على املراهق من الضغوط و حترر طاقته و تدفعه      

ممارسة لألنشطة الرياضية . و هذا ما يتجلى لنا من خالل  إىل التعبري عن مشاكله و طموحاته من خالل

 ما جنده من أهداف مسطرة ضمن حمتوى الرتبية البدنية والرياضية.                           
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 تمهيد:

ُخيتلفونُالواحدُالنوعُ؛ُفأفرادُخلقهُيفُاهللُس ننُمنُس نةُوهيُ،ُالكائناتُمجيعُيفُعامةُظاهرةُالفرديةُالفروقُ 

األفرادُُبنيُوالتمايزُاالختالفُوهذاُ،ُماُمنهماُملوقفُكلُاستجابةُيفُمتشاهبانُفردانُيوجدُفالُبينهم،ُفيما

األفرادُُمجيعُتساوىُلوُأنهُيعينُوهذاُاألفرادُ،ُوظائفُحتديدُيفُالفرديةُأمهيةُللفروقُوجعلُ،ُمعىنُاحلياةُأعطى

 .آخرُعنُفرداُ ُمتيزُصفةُحينذاكُالذكاءُفلنُيصبحُالذكاءُنسبةُيف

ُاألفرادُيفُخيتلفُخلقهُحيثُيفُاهللُأوجدهاُاليتُاإلنساينُالوجودُحقائقُأهمُمنُالفرديةُالفروقُظاهرةُوتعد

ُمواهبهمُمتايزُعنُفضالُهذاُ،ُالذكاءُالذكاءُومنخفضُومتوسطُجداُ ُوالذكيُالعبقريُفمنهمُ،ُالعقليةُمستوياهتم

 ... وخصائصهمُاملختلفةُومساهتم

ُللمتعلمنيُاملستقبليةُوُالراهنةُيةالعقليةُواألدائُاملستوياتُحتديدُيفُومهمةُأساسيةُركيزةُاملعىنُهبذاُالفرديةُوالفروقُ 

ُيفُالعقليُالفشلُأوُالنجاحُاحتماالتُدارسةُإىلُمهمةُهتدفُوسيلةُالعقليةُاالختباراتُأصبحتُفقدُولذلكُ،

 .الحقةُزمنيةُفرتة

 الفروق الفردية:مفهوم  -2-1

وجودُُإىليفُصفاهتمُاجلسميةُوالنفسيةُفتشريُالشواهدُُاألفراداالختالفاتُاليتُتوجدُبنيُُإىلتشريُهذهُالفروقُ

نشاطاهتمُرغمُُأساليباختالفاتُبينيةُمنُتالميذُاملدارسُيفُمراحلُالتعليمُيفُصفاهتمُاجلسميةُوالنفسية،ُويفُ

ُلديهم.ُاألعمارجتانسُ

ُوإمناجةُوالفعاليةُوالدقةُبنفسُالدُرُأدوارهمالتالميذُاملشاركنيُيفُاللعبةُيؤدونُُأنحنكمُعلىُُأنفنحنُالُنستطيعُ

ُقدُخيتلفونُيفُذلك.



ة الفصل الثاني                                                                           الفروقات الفردي  
 

 
35 

الةُمقارنةُالفردُبغريهُمنُاالفرادُيفُالسمةُاملقاسةُوُكدلكُحتديدُاملركزُُاألفرادويهدفُقياسُالفروقُالفرديةُبنيُ

النسيبُقيهاُاالمرُالديُيساعدُيفُتصنيفُاالفرادُإىلُمستوياتُمتجانسةُوُهناُالفروقُبنيُاالفرادُهيُفروقُيفُ

 ُ.الدرجةُالُيفُالنوع

   الفردية:الفروق  تعريف -2-2

النوعُالواحدُخيتلفونُفيماُُفأفرادهيُظاهرةُعامةُيفُمجيعُالكائناتُالعضويةُوُهيُسنةُمنُسننُاهللُيفُخلقهُ

ُكلُمنهماُملوقفُ،ُوُهذاُاالختالفُوُالتمايزُبنيُبينهمُ ُأعطىُاألفرادفالُيوجدُفردانُمتشاهبانُيفُاستجابة

يفُنسبةُُاألفرادوُهذاُيعينُانهُلوُتساويُمجيعُُاألفراديفُحتديدُوظائفُُأمهيةوُجعلُللفروقُالفرديةُاحلياةُمعىنُ

ُإالُاألفرادالذكاءُعلىُسبيلُاملثالُفلنُيصبحُالذكاءُحنيُذلكُصفةُمتيزُفرداُعنُاخرُوُبذلكُالُيصبحُمجيعُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.(931،ُصفحة8002ُُ)تيهان،ُُملهنةُواحدة

 :أنواع الفروق -2-3

ُ:ُ:ميكنُتصنيفُالفروقُإىلُاألنواعُاآلتية

 ُيتضمنُهذاُالفروقُيفُالنوعُوُالفروقُيفُالدرجةُ (80ماهرُخطابُ،ُصفحةُ)عليُ النوع األول: -2-3-1

 الفروق في النوع :  ُ

ُكاهيُف ُختالفُالطولُعنُالوزنُ،ُوُهذاُاالختالفُبنيُهذهُالصفاتُالروقُتوجدُبنيُالصفاتُاملختلفة

ُكأداةُُ  القياسُأوُالوزنُمثال.يسمحُُباملقارنةُُبينهاُنظراُلعدمُُتوفرُالقاسمُُاملشرتكُُبينها

ُ

 الفروق في الدرجة :
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هيُفروقُتوجدُبنيُاألفرادُُيفُأيةُصفةُُواحدةُفاختالفُاألفرادُيفُصفةُماُهيُفروقُيفُالدرجةُآيُأهناُفروقُُ

ُكميةُ.

ُكامليلُأوُاالجتاهُهوُاختالفُيفُدرجةُوجودُهذهُ فاختالفُاألفرادُيفُآيةُصفةُجسيمةُ،نفسيةُُآوُوجدانيةُ

ُب ُ ُتوجدُبدرجاتُتفاوتهُالصفة ُبينهمُلكوهنا ُاملباشرة ُيسمحُباملقارنة ُالواحدة ينهمُفاختالفُاألفرادُيفُالصفة

ُوالسليبُلدىُاألفرادُ.ُبينهمُكاجتاهُاالجيايب

ُوُيتضمنُالفروقُالتاليةُ:النوع الثا ني:  -2-3-2

ُالسماتُالعقليةُاملختلفةُوهوُأنُالفردُالواحدُالُتتساوىُفيهُمجيعُالقدراتُفلوُالفروق داخل الفرد :  قسنا

ُبينماُ ُاللغويةُمتوسطا ُأوُمستوىُواحدُفقدُيكونُمستوىُالقدرة ُعلىُدرجةُواحدة ُوجدناها ُما لدىُالفردُ،

ُالفرديةُ ُبالسمات ُيتعلق ُفيهما ُاحلال ُكذلك .ُ ُامليكانيكية ُالقدرة ُيف ُضعيفا ُو ُالعددية ُالقدرة ُيف ُممتازا يكون

ُا ُوهذه ُالوقت ُمرور ُمع ُو ُالسماتُاملختلفة ُخمتلف ُيف ُأخرى ُإىل ُمرحلة ُمن ُنفسه ُعن ُخيتلف ُجتعله لتغريات

النفسيةُفلوُُقسمناُقدراتُالفردُالعقليةُوُهوُيفُالعاشرُمثالُوجدناهاُختتلفُعنُقدرتهُوهوُيفُاخلامسةُعشرُوُ

 االختالفُاختالفُيفُالدرجةُأيضاُ.

ُالفروق  بين الفرد :

وهيُتلكُاالختالفاتُاليتُنالحظهاُبنيُاألفرادُيفُخمتلفُالسماتُاالنفعاليةُوالعقليةُوهيُفروقُيفُالدرجةُالُُُ

 ُ.ُ(83،ُصفحة8002ُُ)سليمانُاحلضريُالشيخُالطبعةُ،ُيفُالنوعُ

 

 :الفردية الفروق مدى -2-4
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ُالقدراتُيفُمنُتبايناتُهباُيرتبطُوماُواالنفعاليةُواالجتماعيةُالعقليةُخصائصهمُيفُاألفرادُاختالفُإن

ُتبدوُاليتُالشروطُتعددُاملدىُهذاُومماُأظهرُالفروق،ُمنُواسعُمدىُوجودُإىلُأدىُوالسماتُواالستعدادات

ُ:بينهاُومنُالفرديةُالفروقُعليها

 -1 آلخرُوقتُمنُالواحدُالنشاطُعلىفرادُاألُلدىُاألداءُيفُتباين.ُ

 -2 آلخرُنشاطُمنُالواحدُالفردُلدىُاألداءُيفُتباين.ُ

 -3 اجلنسُمنُحيثُاألداءُيفُالتباينُأيُالواحدُالنشاطُعلىُاإلناثُأداءُعنُالذكورُأداءُيفُتباين.ُ

ُاحلدُبنيُالفرقُحتديدُخاللُوذلكُمنُبعضهم،ُعناألفرادُُخيتلفُمدىُأيُإىلُمعرفةُإىلُاحلاجةُظهرتُهناُمن

ُُُُ.الزمينُالعمرُنفسُمنُاألفرادُألداءُاألعلىُواحلدُاألدىن

أداء أعلى درجةُُ
أداء أدىن درجة = ُ املدى نسبة

ُقدرةُمنُاملدىُوخيتلف.ُواحدُصحيحُإليهُمضافاُ ُهلاُدرجةُوأقلُمقاسةُلسمةُدرجةُأعلىُبنيُالفرقُهوُفاملدى

ُيظهرُمدىُأقلُوأنُالشخصية،ُالسماتُيفُيظهرُللفروقُالفرديةُمدىُأوسعُأنُاألحباثُبينتُوقد.ُأخرىُإىل

ُعنُفضالُ ُالطرفني،ُهذينُبنيُيعتدلُواملعرفيةُالعقليةُاجلوانبُيفُالفرديةُمدىُالفروقُوأنُاجلسمية،ُالفروقُيف

ُيفُعنهاُالصفاتُاملكتسبةُيفُيزدادُالفرديةُالفروقُتباينُوأن.ُاجلنسُحيثُمنُباالختالفُاملدىُاختالفُهذا

 .(88-89-6،ُالصفحات8002ُ)سعادةُخليلُ،ُُالفطريةُالصفات

 

ُ

 :الفردية الفروق مدى في المؤثرة العوامل -2-6
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ُ:وهيُالعواملُمنُبعددُالفرديةُالفروقُمدىُيتأثر

 :الزمني العمر -2-6-1

ُالعمر،ُيفُالزيادةُطرديةُمعُعالقةُذوُالفرديةُالفروقُمدىُأنُأيُالسن،ُزيدُاُتُمعُالزيادةُإىلُاملدىُمييل

.ُأكربُواالنفعاليةُالعقليةُمنُاخلصائصُكلُيفُالفرديةُالفروقُوتصبحُالسن،ُزيدُاُتُمعُالزيادةُهذهُوتتضح

ُمثُوالوسطى،ُالبكرةُالطفولةُمرحليتُيفُمنهُأكربُهقةُوالشبابرااملُمرحليتُيفُاخلصائصُهذهُيفُالتباينُويصبح

ُزيدُاُتُمعُتنظيمهُيفُيتغريُالذكاءُأنُيعينُوهذا.ُسنة(98ُُ)ُُسنُبعدُالعقليُفيماُالنشاطُيفُمتايزُحيدث

ُأساليبُاختالفُ،ُعليهُيرتتبُالذيُاألمر.ُاملتمايزةُالقدراتُمنُجمموعةُإىلُعامةُعقليةُمنُقدرةُالزمينُالعمر

ُ.الزمينُالعمرتزايدُلُتبعاُ ُالذكاءُقياس

 : األداء مستوى -2-6-2

ُالفروقُازدادتُأوُتركيباُ ُتعقيداُ ُأكثرُالسلوكُكانُفكلماُاألفرادُأداءُملستوىُتبعاُ ُالفرديةُالفروقُدرجةُتتأثر

ُيفُالتباينُويزدادُالدنيا،ُالعقليةُللعملياتاألفرادُُسلوكُتباينُدرجةُوتقل.ُاألفرادُأداءُمستوياتُبنيُالفردية

ُ.العلياُالعقليةُالعمليات

 : والخبرة الممارسة -2-6-3

ُالعلمُشروطُمنُشرطُوتعتربُاملمارسةُالفردية،ُالفروقُمدىُعلىُاخلربةُوحجم(ُوقصرهاُطوهلا)ُاملمارسةُفرتةُتؤثر

 .املتعلمنيُبنيُالفرديةُالفروقُمدىُأنُحنددُنستطيعُحمكُيعدُاألداءُيفُوالتحسنُاخلربة،ُواكتساب

ُ

 : التدريب -2-6-4
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ُالتدريبُفيهاُيكونُاليتُيفُاحلاالتُالفرديةُالفروقُوتزداد.ُاألداءُحتسنيُإىلُيرميُنشاطُبأنهُالتدريبُيعرف

 .فرتةُالتدريبُانقضاءُبعدُعليهُكانتُمماُأكربُوتصبحُمتصال ،

 :النوع -2-6-5

ُلدىُعنهُللرجالُاإلنتاجُالعقليُلتفوقُوذلكُالعقلية،ُالقدراتُيفُاإلناثُيفوقونُالذكورُبأنُاالعتقادُيسود

ُللرجال،ُالفرصُهتيئةُيفُودورهاُالبيئيةُإىلُالظروفُالبعضُوأرجعهُ،الوراثيةُباخلصائصُذلكُالبعضُوفسر.ُالنساء

ُيزدادُالفرديةُالفروقُمدىُأنُإىلُالنتائجُأشارتُوقد.ُالذاتُتقديرُواحلاجةُإىلُاإلجنازُلدافعيةُأرجعهُمنُومنهم

ُ(82-83،ُالصفحات8002ُ)سعادةُخليلُ،ُُ.اإلناثُُعندُأقلُويكون،ُالذكورُعند

 (91)امحدُحسنيُصاحلُ،ُصفحةُأسباب الفروق الفردية:  -2-7

ُ:إىلُاألفرادظهورُالفروقُالفرديةُيفُسلوكُُإىلالرئيسيةُاليتُتؤديُُاألسبابترجعُ

 الوراثة: -2-7-1

منُخاللُماُُاألبناءُإىلُاآلباءمنُُأوجيلُالحقُُإىلانتقالُالصفاتُمنُجيلُسابقُُويقصدُهبا

ُيسمى)ُاملورثات(ُوهيُاملسؤولةُعنُطباعهُوميوله.

 البيئة: -2-7-2

ُكانتُماديةُُاإلنساناحتكاكُُإن اجتماعيةُيكسبهُقدراُمنُاخلرباتُوالعاداتُوالتقاليدُُأوبالبيئة

عنُالفردُيفُالبيئةُُاألوربيةنُهناُنالحظُاختالفُسلوكُالفردُيفُالبيئةُوالقيمُاليتُتؤثرُيفُسلوكه.ُوم

الفردُيفُالبلدُالواحدُخيتلفُسلوكهُمنُمنطقةُُأنالعربيةُبالنسبةُلبعضُجوانبُسلوكه،ُلدرجةُ

ُأخرموقعُجغرايفُلهُقيمتهُوعاداتهُوتقاليدهُاملميزةُلهُعنُفردُُإىلالفردُالذيُينتميُُأن،ُمبعىنُألخرى

ُمنُنفسُالبلد.
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 (www.king khaled.sch.sa) دراسة الفروق الفردية: أهمية -2-8

 ُتساعدُعلىُالفروقُالفرديةُعلىُالتعرفُعلىُاالستعداداتُالكاملةُلدىُذويُاالحتياجات

 اخلاصةُ

 الفروقُالفرديةُيفُاملدارسُبنيُالتالميذُتساعدُاملعلمُوُالقائمنيُعلىُتكييفُاملناهجُُدراسة

 التدريسُُأدواتوُُأهدافوُالطرقُوُ

 ُالسلوكيةُومسبباهتا.ُاألمناطتساعدُدراسةُالفروقُالفرديةُعلىُالتعرفُعلىُطبيعة 

 ُاتُواستعداداتُماُلدىُالتالميذُمنُقدُرُإبراز وتساعدُدراسةُالفروقُالفرديةُعلىُفهم

 وميول.

 ُالفردُواملواقفُاملختلفةُمماُتساعدناُعلىُاحلكمُُأداءتساعدُالفروقُالفرديةُعلىُالتعرفُعلى

 فشله.ُأوجناحُالفردُُإمكانيةعلىُ

 ُوفقُمساتهُاملميزةُله.ُاألفرادتساعدُدراسةُالفروقُالفرديةُعلىُالتعاملُمع 

 

 

 

 

منُ تتصفُالفروقُالفرديةُبعدد (02)عليُماهرُخطابُ،ُصفحةُ الخصائص العامة للفروق الفردية: -2-9

ُ:أمههااخلصائصُ
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 الفروق الفردية كمية وليست نوعية: -2-9-1

ُُفإذافانهُيوجدُمبقدارُُشيءوجدُُإذاتقومُهذهُاخلاصيةُعلىُاملقولةُاليتُنادتُهباُتورنديكُواليتُتنصُعلىُانهُ"ُ

مسةُُأيةكانُموجوداُمبقدارُفانهُميكنُقياسه"ُومعىنُذلكُفانُالسماتُيفُمعظمهاُختضعُللقياسُوانُالفروقُيفُ

ُمنُالسماتُهيُفروقُيفُالدرجةُوليستُيفُالنوع.

 :اختالف مدى الفروق من صفة ألخرى -2-9-2

ُكلُصفةُمنُالصفاتُهيُفروقُيفُالدرجةُايُفروقُكميةُوتتخذُص ورةُمعينةُمنُصورُمباُانُالفروقُيف

ُالتوزيعُالكميُلذلكُفالُبدُانُيكونُهلاُمدىُمعنيُمنُالتباينُاوُاالختالفُبنيُاالفراد.

   (02-02-02)حممدُصبحيُحساينُ،ُالصفحاتُ معدل ثبات الفروق الفردية: -2-9-3

والبعضُلهُصفةُالثباتُُبطيءُاألخرختتلفُالظواهرُيفُمعدلُثباتُالفروقُالفرديةُفبعضهاُسريعُالتعبريُوبعضهاُ

جماالتُُأكثرُأنالفروقُثباتاُيفُحنيُُأنواعُأكثرالنسيب،ُفمثالُيفُجمالُعلمُالنفسُتعتربُالفروقُالعقليةُاملعرفيةُ

ُعلمُالنفسُامتدادُيفُفروقهاُالفرديةُهيُمساتُشخصية.

ويفُجمالُالرتبيةُالبدنيةُختتلفُالظواهرُيفُمعدلُثباهتاُحىتُالظاهرةُالواحدةُقدُخيتلفُمعدلُثباهتاُمنُمرحلةُ

ُكماُالقوة،ُالسرعة،ُاجللد...(ُقابلةُ(جعلُمعظمُالصفاتُالبدنيةُُأن،ُومنُفضلُاهللُعليناُأخرىُإىلنسبيةُ للتغري

 .أخرُإىلمعدالتُالتغيريُقدُختتلفُيفُالفردُالواحدُمنُعضوُُأنتعلمُُأنجيبُ

 

 :الفردية الفروق في المؤثرة العوامل -2-01
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-02الصفحاتُ)عبدُاحلميدُحممدُاهلامشي،ُُ:البيئيةُوالعواملُالوراثيةُالعواملُأمههاُمنُوجندُومتشعبةُكثريةُوهي

02-00) 

 الوراثية العوامل -2-01-0

ُهذاُأصحاب ويسعى،ُنكراهناُميكنُالُأساسيةُبيولوجيةُحقائقُهيُإمناُالفرديةُالفروقُأنُالوراثةُعلماءُيؤكد

ُلكن.ُجدوىُدونُخارجيا عليهاُالتأثريُحماولةُعنُعوضاُاملتنوعةُباملواهبُاالنتفاعُضرورةُإىلُالدعوةُإىلُاالجتاه

ُكاالستبدادُواجملتمعُباألفراد مضرةُممارساتُعنهُتنتجُوقدُخاطئةُاستنتاجاتُإىلُيؤديُقدُاالفرتاضُهذا

ُعلىُالقائمُاالفرتاضُفإنُوباملقابل …الطبقيةُاإلمتيازاتُوجودُوتربيرُالعنصريُوالتمييزُواالستعمارُوالتسلط

ُاألمر،ُاألسوياءُاألفرادُلدىُحمدودةُغريُإمكانيات بوجودُاالعتقادُمنزلقُيفُبدورهُهوُيقعُقدُالناسُبنيُاملساواة

ُ.حمدودةُغريُفرصُمنُهلمُأتيحُماُمعُيتناسبُالُمنهم الكثريُمردودُأنُاملرءُجيدُحينماُيفاجيءُقدُالذي

 ُ:الزمني العمر -2-01-2

ُاخلربةُيفُفروقاُتشكلُأعمارهمُحيث منُاألفرادُبنيُالزمنيةُوالفروق،ُمرتاكمةُخربةُبذاتهُللفردُالزمينُالعمرُيعد

 .اآلخرينُاألفرادُمنُوغريه الفردُبنيُالفروقُمنُيزيدُالسنُيفُتقدمُكلُفإنُوهكذا،ُواملعرفة

  بينيهُُيدُعلي للذكاءُاألوىلُاالختباراتُلبناءُأساساُالعقليُالعمرُإىلُإضافةُالزمينُالعمرُفكرةُشكلتُوقد

Binet ُيفُالتقدمُعلىُوبناءُالزمنيةُأعمارهم معُباملقارنةُلألفرادُالعقليةُاملستوياتُحتديدُمنهاُاهلدفُكانُواليت

ُاملختلفةُالتعليميةُاملراحلُحنوُاألفرادُلتوجيه الفكرةُهذهُالنفسُعلماءُاستخدمُفقد،ُالفرديةُالفروقُواتساعُالسن

 .الرشدُسنُإىلُالطفولةُمنُأعمارهم تقدمتُكلماُاملتعددةُوالصناعاتُواحلرفُاملهنُوحنو
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ُيالحظُفإنه،ُالرشد سنُيفُاجلنسنيُبنيُجوهريةُفروقُعنُتكشفُملُالذكاءُمقاييسُأنُمنُالرغمُعلى:ُاجلنس

ُالذكورُفيتفوقُذلكُبعد الصورةُوتنقلبُاملراهقةُسنُحىتُالعامُالذكاءُمنوُحيثُمنُالذكورُيسبقنُاإلناثُأن

ُعندُمنهاُأوسعُالذكورُبني الفرديةُالفروقُأنُاملالحظُلكن،ُاجلنسنيُبنيُالتوازنُيعودُحيثُالرشدُسنُحىت

ُبالنسبةُالشأنُوكذلكُاإلناث لدىُمنهُأكربُالذكورُلدىُالعباقرةُعددُأنُيالحظُحيثُتشتتاُوأكثرُاإلناث

ُ.العقولُضعافُلعدد

ُحنيُيف،ُامليكانيكية والقدرةُاملكانيةُوالقدرةُالعدديةُالقدرةُيفُالذكورُفيتفوقُاخلاصةُالعقليةُللقدراتُبالنسبةُأما

 .والتذكرُللتفاصيل املكاينُواإلدراك،ُاألصابعُواستخدامُواخلفةُوالدقةُاللغويةُالقدراتُيفُاإلناثُتتفوق

 :البيئية العوامل -2-01-3

ُوأصحاب،ُلتنميتها حدودُالُاليتُواإلمكانياتُاالستعداداتُحيثُمنُالناسُبنيُاملساواةُمبدأُالبيئةُعلماءُيؤكد

ُالفرصُتكافؤُعدمُعنُاجتة هيُإمناُاألفرادُبنيُنراهاُاليتُالشاسعةُالفرديةُالفروقُأنُعلىُيؤكدونُاالجتاهُهذا

ُهذهُالنظرُوجهةُأنُغري .للجميعُاملتكافئة الفرصُتنميةُاجلُمنُالعملُضرورةُعلىُيؤكدونُفهمُوبالتايلُبينهم

ُوحينهاُحمدودةُغريُإمكاناتُلديهمُاألسوياء األفرادُمجيعُأنُاالعتقادُمنزلقُيفُتقعُقد(ُالناسُبنيُاملساواة)

ُ.هلمُاملتاحةُالفرصُمع أداءاهتمُتتكافأُالُالناسُمنُالكثريُأنُجيدُعندماُاملرءُيتفاجأ

ُالعواملُبنيُالتفاعلُنتاج تعدُإمناُالفرديةُالفروقُانُهيُواملختصنيُالعلماءُبنيُاآلنُعليهاُاملتفقُالنظرُوجهةُإن

 .الوراثيُاجلانبُومتثل،ُوإمكانياتهُالفردُاستعدادات :يفُالتفاعلُهذاُأوجهُحتديدُوميكن،ُالوراثيةُوالعواملُالبيئية

ُالتقاءُعلىُتعملُحيثُالفردُلدىُالدافعيةُدرجة .البيئيُاجلانبُومتثل،ُالفردُهباُميرُاليتُاملمارساتُأوُاخلربات

 .به احمليطةُالبيئةُظروفُمعُوإمكانياتهُاستعداداتهُوتفاعل



ة الفصل الثاني                                                                           الفروقات الفردي  
 

 
44 

 :  التنظيم الهرمي للفروق الفردية -2-11

صفةُقمةُاهلرمُيليهاُالصفاتُاليتُتقلُعنهاُُأعظمالصفاتُالعقليةُالتعريفيةُواملزاجيةُهلاُتنظيمُهرميُحيثُحتتلُ

قاعدةُاهلرةُاليتُتكونُمنُالصفاتُاليتُالُتكادُيفُعمومياهتاُُإىليفُعمومياهتاُويستمرُاالحندارُحىتُيصلُ

يفُتنصيفُمعظمُالظواهرُوالقدراتُاحلركيةُفمثالُتعتربُُأيضاتتعدىُاملوقفُالذيُتظهرُفيهُوهذاُالتنظيمُوارداُ

ُكماُاحدُاالصطالحاتُاملوجودةُيفُجمالُالرتبيةُالبدنيةُيقابلُالذكاءُالعامُيفُعلمُالنفسُُو القدرةُالعامة هيُطبقا

يفُُاألقلصفةُيفُقمةُاهلرمُوالقدرةُالعامةُتبعاُلذلكُتتكونُمنُجمموعةُمنُالقدراتُُأعظمسبقُالذكرُحتتلُ

  barrowبارو احلجمُواملفهومُفمثالُيقسمُ

 : أنواععدةُُإىلالقدرةُالعامةُ mageeومكُجيُ

 السعةُاحلركية. .9

 القابليةُللتعلمُاحلركي. .0

ُالقدرةُ .2

 (8006)بركات،ُ :الشخصية في الفردية الفروق -2-12

ُمجيعُالدراساتُيفُالبدايةُنقطةُهيُفالشخصيةُاإلنسانية،ُالشخصيةُهوُالسيكولوجيةُالدراسةُيفُيهمناُماُإن

ُهوُالشخصيةدراسةُُإىلُوسبيلناُ،ُفهمهُإىلُللوصولُإليهُهتدفُالذيُاهلدفُمتثلُالوقتُنفسُيفُوهيُالنفسية،

ُالنفسُتفرعُعلمُوقدُ،ُحركيةُأوُلغويةُاستجاباتُمنُعنهاُيصدرُوماُأعمالُمنُبهُتقومُماُأيُنشاطها،

ُحيثُمنُفالشخصيةُ.اُنشاطهُفيهاُتزاولُاليتُاجملاالتُتنوعُوُالشخصية،ُلتعقدُحتميةُكنتيجةُميادينهُوتنوعت

ُيدرسهاُوقيمه،ُولهُاجتاهاتهُفيه،ُوتؤثرُفيهاُويؤثرُمعهاُيتفاعلُمتنوعة،ُمجاعاتُيفُيعيشُاجتماعيُكائنُهي
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ُمعُتغرياتُمنُخصائصهاُوإمكانياهتاُأوُنشاطهاُعلىُيطرأُماُحيثُمنُوالشخصية.ُُاالجتماعيُالنفسُعلم

ُالشخصيةُُيصدرُعنُالذيُالنشاطُجوانبُمجيعُلتشملُالفرديةُالفروقُومتتدُالسن،ُيفُتقدمها

(9112ُRustingوبذلك،ُ)ُالشخصيةُُمفهومُعنُخيتلفُالفرديةُالفروقُمفهومُفإن(Personality)ُُيف

ُمنُالشيءُأوُبهُالكائنُيتفردُماُكلُعلىُويطلقُوكيانه،ُوحدتهُلهُشيءُأليُكوصفُاألولُيستخدمُأنه

ُاخلصائصُجمموعةُالشخصيةُوتتضمنُُاإلنسانُعلىُاستخدامهُفيقتصرُالشخصيةُمفهومُأماُمعينة،ُخصائص

ُيفيدُأخرىُجهةُومنُجانب اُإستبطاني ا،ُالشخصيةُتتضمنُكماُالنواحي،ُمجيعُمنُغريهُعنُصاحبهاُمتيزُاليت

ُالشخصيةُتتناولُبينماُمعني،ُتقييمُذلكُأيُيتضمنُأنُدونُفردُمتيزُاليتُالسماتُلوصفُالفرديةُالفروقُمفهوم

 .املميزاتُُهلذهُتقيم اُتضمنُفهيُوبذلكُلدىُألفرادُحمددةُمبستوياتُالشخصيةُاملميزاتُمقارنةُضمنيةُبصورة

 الفردية : الفروق مظاهر -2-03

 :الجسمية المظاهر -2-03-0

ُ.والنضجُالنموُحيثُمنُاجلسمُبنية

ُ.العامةُالصحيةُاحلالة

ُ.العصيبُاجلهازُحالة

ُ.الصماءُالغددُحالة

 احلركيةُاحلسيةُالنواحي

 :العقلية المظاهر -2-03-2.
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ُ.الذكاءُأوُالعامةُالعقليةُالقدرة

ُ)اخل...اإلدراك،ُالتذكرُكقدرة)ُالطائفيةُالعقليةُالقدرات

ُ…) .التعبرييةُالطالقة،ُاملكاينُاإلدراك،ُاأللفاظُوتذكرُاألعدادُتذكرُكقدرات)ُاخلاصةُالعقليةُالقدرات

 :الوجدانية المظاهر -2-03-3

 .واالجتاهاتُالقيم

ُ.وامليولُالعواطف

ُ.واالنطواءُاالنبساط

ُ.والقلقُاالنشراح

ُ.(92-98،ُالصفحات2890ُ)عبدُاحلميدُحممدُاهلامشي،ُُاخل...ُاالستقرارُوعدمُالثبات

 كيف يراعى المعلم الفروق الفردية بين طالبه ؟  -2-14

 ُُلتساعدُعلىُفهمُالطالبُللمهاراتُاحلركيةُفبعضهم ُالسمعيةُوُالبصرية التنويعُيفُالوسائلُالتعليمية

 يرغبُيفُاالستماعُللشرحُواألخرُمشاهدةُمنوذجُللمهارةُاحلركيةُ

 ُُاملعلمُوُتوفري تقدميُبرامجُمتنوعةُوتقسيمُالطالبُإىلُجمموعاتُحسبُميوهلمُالُعلىُأساسُرغبة

 ةُملمارسةُألوانُالنشاطُالبدينُالواردُللمنتجإمكانياتُاملمكن

 ُتقوميُالطالبُعلىُأساسُمدىُماُحققهُمنُتقدمُوفقُماُتسمحُبهُقدراتهُوليسُعلىُأساسُمقارنته

 بغريهُمنُالطالبُ
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 ُمراعاةُاألمناطُاجلسيمةُواملزاجيةُ،فهناكُمنُُاألسبابُماُجيعلُأمناطُاجلسيمةُأكثرُمالحظةُملمارسة

ُكرةُالسلةُرياضةُمعينةُمنُ  غريهاُمثلُاألرجلُالطويلةُتساعدُصاحبهاُعلىُالتفوقُيف

 تشجيعُاملعلمُالطالبُعلىُالعملُالثنائيُمعُالزميلُواجلماعةُوُنظامُاحمليطاتُُوُالتدريبُالدائري 

 الطالبُعمليةُالتعلمُفبعضهمُحيتاجُإىلُالكثريُمنُاملساعدةُمنُاملعلمُوُُمراعاةُالكيفيةُاليتُيتلقىُهبا

 األخرُإىلُمساعدةُاقلُ

 ُُمع ُاالجتماعي ُالتفاعل ُإىل ُمييل ُفبعضهم ُاالجتماعي ُالتفاعل ُيف ُالطالب ُرغبات ُتفاوت مالحظة

 اآلخرينُبينماُيفضلُالبعضُاألخرُأنُيكونُُانتقائياُيفُالنشاطُاالجتماعيُ

 اتُحبيثُتتناسبُمعُالطالبُسريعيُالتعلمُوالطالبُبطيئيُالتعلمُحىتُميكنُحتقيقُهدفُتقدميُاخلرُب

 الدرسُحيثُيبدأُاملعلمُالدرسُمنُالسهلُإىلُالصعبُُوالبسطُإىلُاألكثرُتعقيدا

 ُُالتمرين ُألداء ُالزمن ُاعتماد ُو ُعدة ُملرات ُتكرارها ُو ُصحيحة ُبطريقة ُالبدنية ُالتمرينات ُالطالب أداء

 للطلبُلتكرارُاألداءُمباُتسمحُبهُقدراتهُوإمكاناتهُلعددُمنُاملرات.ُإلتاحةُالفرصة

 مالحظة: 

الزميلنيُاملتساوينيُيفُالوزنُوالطولُوُاحلجمُوالقوةُبقدرُاألماكنُعندُإعطاءُُالتمريناتُالزوجيةُلكيُيؤديُ

 التمرينُبشكلُصحيحُوُحيققُالغرضُاملطلوبُمنه.

 

 (998،ُصفحة8002ُ)سعادةُخليلُ،ُ :واإلناث الذكور بين الفردية الفروق -2-15
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ُصفهُمنُأسباهباُاملدرسةُختتلفُقبلُماُمرحلةُيفُوالبناتُالصبيانُبنيُكبريةُفروقاُهناكُأنُفيهُشكُالُمما

ُدارساتُخاللُومن.ُُمتضافرةُحيويةُواجتماعيةُعواملُإىلُترجعُالفروقُتلكُأنُويبدو.ُألخرىُعقلية

ُ:كالتايلُالذكورُواإلناثُبنيُالفروقُأبرزُإىلُاإلشارةُميكنُعديدة

 ُُمعاينُالقراءةُ،ُفهم:ُالقدراتُالتاليةُتشملُواليتُاللفظيةُالقدراتُيفُالبننيُمنُتفوقاُ ُأكثرُالبنات

ُ.التعبرييةُالطالقةُ،ُاللغويُالفهمُ،ُالتهجيُ،ُالكلمات

 ُالقدرة)ُُالقدراتُالكميةُوتشملُ،ُالقدراتُاملكانية:ُالقدراتُالتاليةُيفُالبناتُمنُتفوقاُ ُأكثرُالبنني

ُ.العددية(ُوالقدرةُالرياضية

 ُمبساعدةُ،ُوالشعورُواملساندةُ،ُاخلوفُعنُالتعبريُويفُ،ُللمسُاحلساسيةُيفُالبننيُمنُأعلىُالبنات

ُميالُ ُوأقلُ،ُاالجتماعيةُبالصداقاتُوالعالقاتُلالحتفاظُميالُ ُأكثرُوأهننُ،ُالذاتُوتأكيدُاآلخرين،

ُ. الذكورُمنُللعدوانية

 ُمفهومُاداركٕ  والصرب،ُوُالتحملُعلىُوالقدرةُاملشكالت،ُحلُعلىُالقدرةُيفُالبناتُمنُأعلىُالبنني

 .للمثابرةُالدافعيةُيفُوكذلكُواحليويةُالنشاطُويفُ،ُاإلجيايبُالذات

 

 

 

 

 

ُ:ُخالصة 
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ُبعضهاُويفُالناس،ُيشبهُبعضُبعضهاُويفُالناس،ُكلُيشبهُنواحيهُبعضُيفُهوُإنسانُكلُأنُسبقُفيماُقلنا

احملددةُُالعواملُإىلفرادُاألُبنيُاالختالفاتُأوُالفرديةُالفروقُأسبابُترجعُ،ُوُُالناسُمنُأحداُ ُيشبهُالُاآلخر

ُ.والبيئةُالوراثةُمهاُأساسينيُعاملنيُيفُتتمثلُواليتُللشخصية

ُخمتلفاُ ُجتميعاُ ُيتلقىُفردُكلُوأنُ.أبويهُمنُالفردُإىلُتنتقلُاليتُاملورثاتُأوُاجليناتُجمموعُُبأهناُتعرفالوراثةُف

ُأماُ.اإلنسانُحياةُخاللُالبيئيةُالعواملُمعُتتفاعلُوهذهُاملورثات.ُاملتماثلةُالتوائمُحالةُعداُاملورثاتُهذهُمن

ُبدءُمنذُالفردُيتلقاهاُاليتُاملثرياتمجيعُُليشملُيتسعُالذيُباحليزُتعرفُفإهناُالنفسيةُالعلومُمنظورُيفُالبيئة

 .وفاتهُحلظةُحىتُالرحمُبيئةُيفُحياته

ُ
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 تمهيد:

العمر لقوله تعاىل ''  مير الفرد منذ والدته مبراحل متقدمة بدءا بالطفولة فالرشد فالشيخوخة إىل أن ينتهي به

اهلل الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعف و شيئا خيلق ما شاء 

                  و هو العليم القدير''. ولكل مرحلة عمرية خصائصها اليت متيزها عن غريها من مراحل النمو.                                          

فرتة املراهقة اجلسر الرابط بني الطفولة و الرشد و هي من أهم مراحل النمو يف حياة الفرد كما أهنا  تعترب

تعترب مرحلة تتميز خبطواهتا بالنسبة للفرد ألهنا قد تكون احملطة األخرية للفرد كي يعدل سلوكه 

ن مجيع اجلوانب السيما و....شخصيته يف ضل اخلربات اجلديدة يف حياته فهي مرحلة للنمو و االرتقاء م

اجلسمية و اجلنسية و العاطفية و العقلية و االجتماعية و الدينية فيحدث تغري يف لتكوينه اجلسمي و ما 

         يصاحب ذلك من اجتماع مداركه العقلية و فرتة للتقلبات الوجدانية العاطفية و التحوالت العالقية

ل ...و مجاعته ، الن املراهق أصبح بذلك مكلف أمام خالقه و االجتماعية ليربز بذلك دورة و مكانة داخ

 بأي فعل يقوم به.                                                                                           

 المراهقة : ماهية -3-1

املراحل اهلامة يف احلياة بني الطفولة والرشد تعترب فرتة  أهمول يف النضج،تعد التحمرحلة املراهقة تعين  أن

 التكيف مع املتغريات اجلسمية إىلعقدة خاصة  احلاجة بالعديد من املهام النهائية املاستقاللية  تتميز 

 .(113، صفحة 3991)سيد حممود الطواب،  اليت حتدث خالهلا. نفعالية واالجتماعية  املختلفةواال

لق واخلوف القمبزيج من مشاعر  اإلحساس إىل األحيانراهق يؤدي به يف بعض يواجه امل يحتدلذا فان كل 

مرحلة زيادة  أو" وأزمة"عاصفة  أهناعلى  هذه إىلالشعور بالذنب وكما ينظر  إىل أخرى وأحياناوالشك بل 

 اخلاصة هبا.ازات الغددية وخاصة االفر  بصفة عامة التوتر االنفعايل  الناتج من املتغريات اجلسمية
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لشكل حمدد عند  إكمالجديدة على الفرد وهو  ظاهرة النمو ليست أنهنا هو  إليه اإلشارةوما جتدر 

الذي يؤدي  األمر. حتدث من قبلمل البلوغ  لذلك فان الظروف االجتماعية هي اليت تولد مواقف جديدة

مير كل املراهقني  أنتوترهم وهذا ال يعين بضرورة  خلق ضغوط انفعالية عند املراهق مما يزيد من إىل

 الظروف.واملراهقات بنفس 

 يأيتمنطقي  األمرورغم ذلك فان  ألخرىمن فرتة  ولكن غالبيتهم خيريون دقيقة عدم الثبات االنفعايل

 االجتماعية.توقعات جديدة من السلوك وال أمناطنتيجة  حماولة التوافق مع 

 مراحل المراهقة : -3-2

 اإلعدادية:سنة( المرحلة  11-13-12مرحلة المراهقة المبكرة ) -3-2-1

 األخرىمظاهر النمو  وتأخذ املتأججاجلنسي  ابرز مراحل النمو هذه املرحلة هو النمو

 والديين منوا سريعا جدا.االجتماعي،اللغوي،الفيزيولوجي،احلركي،احلسي  ،العقلي،االنفعايل،اجلسمي

 الثانوية: سنة ( مرحلة 11-11-11مرحلة المراهقة المتوسطة ) -3-2-2

وية فرتة حرجة ميكن استغالهلا من قبل املربني لتطبيع  نالثا املدرسة إىل اإلعدادية نتقال من املدرسةاليشكل ا

ال ميكن وضع خط  بأنهعلما  واملتأخرة املبكرةاملراهقني اجتماعيا كما تعترب هذه املرحلة مهزة وصل املراهقة 

الفرد  إحساسما متتاز به هذه املرحلة يتمثل يف استيقاظ  إبراز أن إالبني مراحل العمر املختلفة فاصل  

 .(113، صفحة 3991)سيد حممود الطواب،  لديه. بذاته وكيانه ويف  ظهور القدرات اخلاصة

 الجامعية :سنة( المرحلة  21-11-11) المتأخرةالمراهقة  مرحلة -3-2-3

الفرد جيرب نفسه يف  يبدأمرحلة الشباب فالرشد فيها  إىلرب هذه املرحلة انتقال من املراهقة املتوسطة تعت

 اجلامعي. حتمل مطالب الشاب وهي تقبل مرحلة التعليم
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انه سيبحث عن ف إال والدخول يف الدراسة اجلامعية ملن حيقق معدال عاليا يف شهادة املرحلة الثانوية  وأمهها

هذه املرحلة بنمو  أفراديبحث عن مهنة حتددها درجة الثانوية العامة ويتميز  أومقعد يف الكليات املتوسطة 

املرحلة تعمدا سرعة النمو متاما بل  عقلي خيمنهم  ملواجهة املشكالت احلياتية بالطرق املثلى.وهي هناية

 واهلدوء.االستقرار  إىلمستوياهتم وهبذا يصل الفرد  أعلى إىللنمو تصل ا مظاهر مجيع أنميكن القول 

)علي فاحل اهلنداوي،  احلياة. فوبعد هذه املرحلة تنمو لديه خربات مرتاكمة تساعده على مواجهة ظرو 

 .(133-391، الصفحات 3001

 المراهقة : مشكالت أسباب -3-3

 أوطالب  كانواراهقني سواء  للكثري من املفرتة حرجة بالنسبة  بأهنا( فرتة املراهقة 3993حامد زهران ) يعترب

 .أسباهبامن  علهم يواجهون مشكالت وصراعات نفسية واليتجيمما  طالبات

 االقتصادي : عدم االستقاللأ/ 

االستقالل صل بعد على ومل حي ال يزال املراهق يعتمد ماليا على والديه وغريهم من الكبار انه ويعين ذلك

 .الذي سيساعده يف حل الكثري من مشكالته االقتصادي

 :الداخلية  راعاتصالب/ 

انه بالرغم  إذهقة املرا مرحلة إىلاملراهق منذ انتقاله من مرحلة الطفولة  على تطرأ الصراعات الداخلية ههذ و

 .والطمأنينة باألمنانه حمتاج الن يظل طفل ينعم  إالمن سعيه لتحمل املسؤولية واالستقالل 

 االجتماعية:الضغوط ج/ 

حاجاته( مع  وإشباع)حتقيق ميول  يتوقف تفكريه وسلوكه أناملعايري االجتماعية حتتم على املراهق  أن إذ

 اجملتمع. أفراداآلخرين من 
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 والقرارات: االختباراتد/ 

ما يتعلق  أواختبار  أوبالتعليم مثل ما يتعلق املراهق اختاذ القرارات احليوية اليت حتدد مستقبل حياته فعلى 

 .األسرةبالزواج وتكوين 

 عدم الوضوح :/ ه

يم املتمثلة يف واملربني( خبصوص بعض املفاه اآلباءالكبار )  أذهانيقصد به الغموض الذي هو يف  أو

خبصوصها   السلطة احلرية،النظام،الطاعة والدميقراطية وغريها واختالف وجهات النظر بني الكبار املراهقني

كوهنم ليس لديهم القدر الكايف من املعلومات الصحيحة عن   إىلمشكالت املراهقني   أسبابكما تعود 

عن سياسة وتوجيه املراهق نفسه عجز الوالدين  إىل باإلضافة والنضج  اجلنسي يف هذه املرحلةعملية البلوغ 

لعدم توافقه اجتماعيا مع  أوفشله يف كسب عطف املعلم وحمبته له  أوفشله يف الدراسة  أوذاته  حتقيقيف 

العديد من الظروف  إىل ملشكلة املراهقة مع حميطه األسباباجلنس اآلخر فعموما ترجع  أفرادمع  أو أقرانه

يف املنزل  األمنقص يف حاجاته النفسية ) الن إشباعسبب عادة عدم لبيئية املؤثرة واليت تا أو الشخصية

)حممود عبد احلليم منسى،  عاملة.حاجاته  للتفكري،االحرتام وامل إشباع( وعدم  واملدرسة ونقص احملبة فيهم

 .(233، صفحة 3000

مشكالت املراهقني تتلخص  أسباب( بعض النقاط اهلامة عن 3993) نظرا لذلك اقرتح "بلري" وزمالئه

 :فيما يلي

  غالبا جيد نفسه متورط يف صراعات راشدا(  أوبسبب حالته الغامضة ) لعد كونه طفال املراهق

 واملدرسني وغريهم . وكذلك الوالدين أسرتهمنه يف  األصغرفعلية مع 
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  إلعماله ي املسؤولية الكافيةمل يعط أوه ال يفهم ان أحيانايكون راشدا ويشعر  أناملراهق يريد 

 اخلاصة.

 لعيوبه الشخصية. تظهر خالل هذه املرحلة حساسية شديدة يف نظرة املراهق 

  دورهتا وليس  إىلاجلنوح واملشكالت االنفعالية خالل هذه الفرتة تصل  أن اإلحصائياتتكشف

 .األفرادصعبة بالنسبة للكثري من هذه الفرتة  أنهناك شك 

  للمراهقني املسؤولية واحلرية املناسبة لنضجهم اليت تساعدهم  ايعطو  أنجيب على املدرسني

كذلك   اوتشبع حاجاهتم ويعطو  دراسات تزيد من رضاهم إعطائهممع للتخلص من مشكالهتم 

 .األسرةهم يف عاملت أساليبلآلباء التوجيه الالزم عن 

 ت كثرية له حاجا أنسيواجهها كراشد  حد ما اليت إىلاخلاصة اليت ختتلف  للمراهق مشكلته

 فيها. إشباعهيتحقق  يفهم وان أنواضحة وجمموعة من مطالب النمو الذي جيب 

 د من املشكالت يف فرتة املراهقة ولكن عندما تكون الظروف سليمة من العدي بالرغم من وجود

 .األزماتاملربر وجود مثل هذه 

 المراهقة:مخاطر  -3-1

مرتبطة باجلانب  واألخرى اجلسمي مرتبطة باجلانب فاألوىل ر اليت تواجه املراهقة،نوعني من املخاطيوجد 

بالنسبة للمخاطر النفسية حىت املخاطر اجلسمية  وأمهيةخاطرة اجلسمية اقل عددا فامل عامة،النفسي بصفة 

ولو  تأثري الزيادة يف الوزن هلا فمثال.ى اجلانب النفسي للمراهقعل تعكسه أنما ميكن  إىل أمهيتهاهذه تعود  

اخلطري واملهم هي االجتاهات الغري  التأثريضئيل نسبيا على السلوك والتوافق النفسي واالجتماعي،لكن 
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)سيد حممود الطواب،  الوزن. حنوى هذا املراهق نتيجة هذه الزيادة يف  األقرانعند مفضلة اليت توجد 

 .(33-32، الصفحات 3991

 اجتماعية :المراهقة كمشكلة نفسية  -3-1

 يرتتب عليها مظاهر سوء أويف اجملتمع  احلياة عادة عندما يصاحب تعقد ظروفكلة النفسية املش تنشا

مع الظروف  تتوافق أنال تستطيع  األفراداجملتمع يشعرون بوجود  شرائح معينة بني  أفرادلنجعل  التوافق.

 فيها. السائدة

كان وانعكاسات نفسية ومن هنا   أصداءهو اجتماعي له  هو نفسي له جذور اجتماعية، كل ما ما فكل

 العضوي بينهما.االرتباط  أوالتالزم 

تمعات متعددة داخلية اجملمشكالت املراهقني يف  أنالدراسات اليت قام هبا علماء النفس  أوضحتلذا فقد 

تنشا نتيجة لوجود مصاعب يف  أهنايرون  إذفهم حقيقة مشاكلهم  إدراكيف  إخفاقهمعن  ناجتة املنشأ

عدم قدرهتم على ضبط دوافعهم الداخلية وهبذا الغرض نتيجة  تنشا يف حقيقتها أهناالتوافق بالرغم من 

وع املراهقة اب تناول موضمن الصو  أن إىلاالجتماعية  كما تشري هذه الدراسات  يتصل بعالقاهتم يف البيئة

سوء التوافق النفسي والصراعات النفسية تعد مبثابة حمصلة للقوى  أنيف ضوء االفرتاض الذي مفاده  

، 3999)ابراهيم قنشوش،  املعاصرة. املركبة يف اجملتمعاتاملراهق ويعايشها حتيك هبا اخلارجية اليت 

  .(39-33الصفحات 

 

 

 المراهقة المتوافقة : -3-1
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املراهقة حيث سلط  إشكالبدراسة املراهقني مبصر هبدف حتديد  3939سنة  مغاربوسقام صمويل 

عن وصور مراهقتهم وما حييط هبا من ظروف وكذلك هبدف البحث  أحواهلمعليهم ملعرفة   األضواء

املراهقة  عامة منهم أشكال أربعةوالوسائل  اليت هتيئ للمراهق للتوافق السليم،حيث استخلص  األسباب

املراهقة العدوانية املتمردة واملراهقة املنحرفة،ونظرا الهتمامنا بدراسة توافق  املنطوية، االنسحابية، ،املتوافقة

 هلا :ما مييزها من العوامل املؤدية  أهمبالتفصيل  سنستعرضاملراهقني 

من العنف واخللوة العاطفي  واألحزانيل واالستقرار ملوا يباالعتدال واهلدوء النس إىلفاملراهقة املتوافقة متيل 

 أهمالذي عموما والتوافق املدرسي  واألسرةوالتوترات  االنفعالية احلادة،وتتميز كذلك بالتوافق مع الوالدين 

ياالت اخلصراف يف إلعن النفس خاصة مع عدم ا والرضيجتماعي عامة الوالتوافق اما مييزه هو النجاح  

 :وهي اليقظة وغريها من االجتاهات السلبية وقد ابرز الباحثان عدة عوامل مؤثرة فيها  وأحالم

اهلوايات مع احلرية يف اختيارها وتوفري جو من  وإشباعالسميحة اليت تتميز باحلرية والفهم  األسريةاملعاملة 

 واألصدقاءدين واملدرسني ه يف مناقشة مشكالته اخلاصة وتقدير الوالووالدي الثقة  والصراحة بني املراهق

 يف املدرسة. والزمالء

ارتفاع املستوى االقتصادي واالجتماعي حبيث توفر احلاجات املادية الضرورية خاصة اليت تساعد املراهق 

 الالئق.على الظهور باملظهر 

 الصحةاالجتماعية والرياضية املختلفة للتكوين اجلسمي السليم و  األنشطةيف  باالشرتاكشغل وقت الفراغ 

 العامة.

، الصفحات 3991)سيد حممود الطواب،  املتنوعة. النجاح الدراسي وامليول العقلي الواسع والقرارات

131-132). 



 المراهقــــــــــة                                                               الفصـــل الثالــــث :
 

 
58 

 :في المراهقة العوامل المؤثرة  -3-1

على عدة  أجريتلدراسات اليت اسنة ونصف ،فقد دلت  أواملراهقة قبل البنني بسنتني  إىلتصل البنات 

سنة ونصف وسطيا  32يف سن  إالال يبلغون  أهنمعلى  األمريكيةآالف  من البنني يف الواليات املتحدة 

مشكالت  أنالعربية  كما  اإلسالميةعلى جمموعات عن اجملتمعات  أجريتالدراسات اليت  أنيف حني 

 دينة.يف امل الت املراهقةيف الريف  ختتلف عن مشك املراهق

 :خصائص النمو في مرحلة المراهقـة -1

 النمو الجسمـي: -4-1

يف هذه املرحلة تظهر الفروق اليت متيز تركيب جسم الفىت و الفتاة بصورة واضحة، كما يزداد منو      

عضالت اجلذع و الصدر و الرجلني بدرجة اكرب من منو العظام ، و بذلك يستعد الفرد اتزانه و يالحظ أن 

قوية يف حني تتميز عضالت الفتيان يتميزون بالطول و ثقل الوزن عند الفتيات، وتصبح عضالت الفتيان 

  . (47، صفحة 8991)عنايات حممد فرج،  الفتيات بالطراوة و الليونة

 النمو المورفولوجـي:  -4-2

تتميز هذه املرحلة  بضعف التحكم يف اجلسم، حيث تتمثل مرحلة غياب التوازن يف النمو بني خمتلف      

حتياطات إأطراف اجلسم وهذا نتيجة  لعوامل غري املتوازنة إذ أنه تبعا الستطالة اهليكل العظمي  فإن   

تطالة اهليكل العظمي الدهون تبدأ يف الزوال خاصة عند الذكور ، كما أن العضالت تستطيل مع اس

،ولكن دون  زيادة يف احلجم وهذا مييز الذكور بطول القامة وحنافة اجلسم، كما أن األطراف السفلى 

تستطيل  أسرع من اجلذع واألطراف العليا، ويف هذه املرحلة يبدأ ظهور التخصص الرياضي الذي يعتمد 

 . (828، صفحة 8991) مفيت إبراهيم محادة ،  بنسبة كبرية على البنية املورفولوجي  جلسم الرياضي
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 النمو النفسـي: -4-3

مرحلة النمو النفسي عند املراهق مرحلة من مراحل النمو، حيث تتميز بثورة وحرية واضطراب يرتتب  تعترب

عليها مجيعا عدم تناسق وتوازن ينعكس على انفعال املراهق مما جيعله حساسا إىل درجة بعيدة، وأهم هذه 

 احلساسيات واالنفعاالت وضوحا هي:

 ذوذا أو مرضا.خجل  بسبب منوه اجلسمي  إىل درجة يظنه  ش -8

 إحساس شديد بالذنب يثريه انبثاق الدافع اجلنسي بشكل واضح. -2

 خياالت واسعة وأمنيات جديدة وكثرية. -3

 عواطف وطنية دينية وجنسية. -7

  .(98، صفحة 2222) توما جورج خوري ،  أفكار مستحدثة وجديدة -5

كما ينمو عند املراهق الفكر النقدي وسعة املالحظة، ويصبح مضادا للعادات والتقاليد ومبتعدا عن      

 القيم

العائلية ويتبع سياسة اهلروب حنو األمام ، وهذا عن طريق احللم حلم اليقظة ويصبح كثري البحث عن 

حكم يف االنفعاالت من خالل اإلمكانيات اليت متكنه من إبراز شخصيته ومراحل تنمية املقدرة عن الت

  .(811، صفحة 8998) حممود كاشف، مواقف اللعب املختلفة 

 

 

 النمو االجتماعـي:- 4-4

تتزايد أمهية العالقات االجتماعية للمراهق بتقدمه من الطفولة ودخوله إىل املراهقة، وذلك بتشعب      

من جهة أخرى، هلذا اعترب النمو  وسلوكياتهتلك العالقات من جهة وازدياد تأثريها يف جممل حياته 
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احثني واستطاعوا كشف اهتماما من طرف الب أعري االجتماعي من األمور األساسية يف هذه املرحلة، و

 الكثري من خصائصها واليت أثبتها الدكتور مصطفى فهمي يف ثالث عناصر أساسية هي :

  مييل املراهق يف السنوات األوىل إىل مسايرة اجملموعة اليت ينتمي إليها، فيحاول أن يظهر مبظهرهم وأن

أفراد اجلماعة، وجيعل من احرتامه يتصرف كما يتصرفون لتجنب كل ما يؤدي إىل إثارة النزاع بينه وبني 

 وإخالصه هلم وتضرعه ألفكارهم نوعا من التحقيق للشعور باإلمث الناجم عن عدم طاعته لوالديه ومدرسيه.

  يف السنوات األخرية يشعر مبسؤوليات حنو اجلماعة اليت ينتمي إليها ،فيحاول أن يقوم ببعض

حباطات جتعله ال إلا نهوض هبا وهذه الصدمات واخلدمات وبعض اإلصالحات يف تلك اجلماعة بغية ال

يرغب بالقيام بأي حماوالت أخرى، ويزداد هذا الشعور شدة حىت تنتقل من اجملتمعات الصغرية إىل اجملتمع 

 العام.

  اختيار األصدقاء: أن ما يتطلبه املراهق من صديقه حىت يكون قادرا على فهمه ويظهر له الود

ى التغلب على حاالت الضيق ،ففي بعض األحيان يكون الصديق أكرب منه واحلنان وهذا ما يساعده عل

 .(224)مصطفى غالب، صفحة  سنا ويشرتط عدم السلطة املباشرة

 

 

 

 النمو العقلي والمعرفـي: 4-5

يف هذه املرحلة العمرية يكون املراهق غري قادر على االستيعاب وال فهم اجملرد كما تكون اهتماماته      

هي حماولة معرفة املشكلة العقائدية ،وهي املرحلة اليت تبدأ بالتفكري يف املستقبل وهكذا شيئا فشيئا تتبلور 

 فولة.لديه االجتاهات الفكرية ويبدأ يف البحث عن تكسري سلسلة الط
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كما يقرتب املراهق من النضج وحيصل لديه منو معترب يف القدرات العقلية، مما يؤدي به إىل حب      

)أتوف ويتج،  اإلبداع واكتشاف  األمور اليت تبدو غامضة ، والبحث عن أشياء  ومثريات جديدة

 .(52، صفحة 8997

 النمو الوظيفـي : 4-6

يف هذا اجلانب الكثري من الباحثني لفتوا االنتباه إىل أن النمو الوظيفي يربز بعض امليول بالنسبة للنمو    

املورفولوجي ،ومن بني عالمات هذا امليول نالحظ تذبذب وعدم التوازن الوظيفي للجهاز الدوراين التنفسي 

قاء القفص الصدري  ضيق ، وهنا " إىل ب godainأي نقص يف السعة التنفسية واليت أرجعها" جودان

"   "gamavaيدخل دور الرياضة أو بالتدقيق "الرتبية التنفسية"، ويالحظ كذلك اتساع عصيب حسب 

راجع إىل توازن وتطور القلب وهذا بالتأقلم مع االحتياجات الوظيفية اجلديدة فيزداد حجمه ويبدأ 

جديدة ومناسبة للعمل حيث أن القدرة املتوسطة باالستناد على احلجاب احلاجز الذي ميثل له وضعية 

 .3سم  222-222للقلب ترتاوح بني 

و تعمل شبكة األوعية الدموية املرتبطة حبجم  3سم 3222-8122بينما القدرة احليوية ترتاوح بني    

يف اجلسم دور الوسيط بني القلب و األعضاء و هذا ما يعطيها أمهية ال تقل عن أمهية القلب و الرئتني 

، الصفحات 8992)حسنني، قاسم حسن، ، العملية التنفسية للمراهق أثناء العمل أو اجلهد البدين

91-99). 

 النمو الحركي: – 7-4

" تتعارض اآلراء بالنسبة  جملال النمو احلركي يف مرحلة املراهقة، فلقد اتفق كل من "جوركن" "هامبورجر    

و" مانيل" على أن حركات املراهق يف بداية املرحلة تتميز باالختالل يف التوازن و االضطراب بالنسبة 
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لنواحي التوافق والتناسق واالنسجام ، وأن هذا االضطراب احلركي حيمل الطابع الوقيت ، إذ ال يلبث املراهق 

ل ، أي  أن مرحلة املراهقة هي" فرتة بعد ذلك أن تتبدل حركاته لتصبح أكثر توافقا و انسجاما عن ذي قب

 االرتباك احلركي و فرتة االضطراب".

إال أن "ماتيف" أشارت إىل أن النمو احلركي يف مرحلة املراهقة ال يتميز باالضطراب و ال ينبغي ان     

 نطلق على هذه املرحلة مصطلح األزمة احلركية للمراهق ، بل على العكس من ذلك يستطيع الفرد يف هذه

 .(48، صفحة 8991)عنايات حممد فرج،  املرحلة أن ميارس العديد من املهارات احلركية ويقوم بتثبيتها

يف املستوى بالنسبة إىل األفراد العاديني من ناحية واملوهوبني من ناحية  كما أن هذه الفرتة  متثل إنفراجا    

أخرى،  وبذلك فهي ليست مرحلة تعلم ولكنها مرحلة أداء مميز ، حيث نرى حتسنا املستوى يف بداية 

 املرحلة،  وثبات واستقرار حركي يف هنايتها.

 النمو االنفعالـي: 4-8

انفعاالت املراهق ختتلف يف أمور كثرية عن انفعاالت األطفال وكذلك الشباب ، يشمل هذا      

 االختالف يف النقاط التالية :

 .متتاز الفرتة األوىل من املراهقة بأهنا فرتة االنفعاالت العنيفة فيثور املراهق ألتفه األسباب 

 هر اخلارجية حلالته االنفعالية فهو يصرخ ويدفع املراهق يف هذه املرحلة ال يستطيع أن يتحكم يف املظا

األشياء عند غضبه ونفس الظاهرة تبدو عليه عندما يشعر بالفرح فيقوم حبركات ال تدل على االتزان 

 االنفعايل.

  يتعرض بعض املراهقني حلاالت اليأس والقنوط واحلزن نتيجة ملا يالقونه من إحباط ،تتميز هذه  املرحلة

 اطف الشخصية تتجلى يف اعتناء املراهق مبظهره وبطريقة كالمه للغري.بتكوين بعض العو 
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 .يسعى املراهق إىل حتقيق االستقالل االنفعايل أو النظام النفسي عن الوالدين 

 صفحة ، 8991) بسطويسي امحد ،  بالرغم من حاجة املراهق إىل الرعاية إال انه مييل إىل نقد الكبار

815).  

 النمو الجنسـي :  4-9

يعترب هذا النمو من مالمح النمو البارزة والواضحة يف مرحلة املراهقة وعالمة االنتقال من مرحلة        

 الطفولة إىل مرحلة املراهقة وهي نتيجة منطقية جملموعة التغريات السيكولوجية يف هذه املرحلة.

عندما تبدأ مرحلة املراهقة وحيدث البلوغ نالحظ أنه يطرأ على األعضاء اجلنسية نشاط حيث تبدأ     

الغدد التناسلية يف صنع اخلاليا اجلنسية وهذه املرحلة ال تعين أن الطفل قادر على التناسل ، ولكنها تعترب 

 مرحلة تكييف على النضج  للصفات اجلنسية األوىل.

)أنور اخلويل ، مجال الدين  اجلنسية الثانوية فإهنا مصدر التمايز بني الذكور واإلناثأما الصفات       

 .(283، صفحة 2222الشافعي، 

 

 

 :( سنة 11-13) خصائص ومميزات المرحلة العمرية 

عامل الدراسات وعوامل خارجية وتتمثل  حتدث املراهقة عدة تغريات وذلك بتوفر عوامل داخلية يقصد هبا

 :اخلصائص يف هذه املرحلة من العمر أهميلي  والعمل وسنعرض يف ما األسرةيف 

  :لنمو الجسمياأ/ 

ويستمر عامني فعند االفرازات  أسرعففي مرحلة املراهقة يكون  بطيءبعدما كان النمو يف مرحلة الطفولة 

البنت  أنالزيادة يف الوزن يرجع لزيادة وزن العظام وتشري بعض التجارب  أماللغدد  يرجع النمو السريع 
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يف  األمرالبنت الذكر وينعكس  ين عشر والرابع عشر حيث يف هذا السن تتجاوزالثايزداد وزهنا بكثرة  بني 

 الثامن عشر بالنسبة للذكر.

 الجنسي:النمو ب/ 

ر ينضجن جنسيا ما بني الثاين عش اإلناثمن  30يتفق الباحثني على  وتسمى مبرحلة البلوغ حيث

ال يهمل اجلانب البدين  أنجيب  إذااختالف الولد والبنت هو عام، أنواخلامس عشر عاما وهذا يعين 

 التناسلية. األعضاءالذي يؤثر على 

 االنفعالي:النمو ج/ 

وهذا راجع للنمو  األسباب ألتفهيتميز املراهق بالعنف فهو يثور  إذفهو خيص املشاعر والعواطف 

بسبب  وإحباط وأملانفعاالته كما انه يتعرض حلالة بؤس  يتحكم يف أناهق كثريا ال يستطيع السريع،فاملر 

 فشله مبشروع.

وكذا الشباب  وجيمع علماء علم النفس على انفعاالت املراهق ختتلف يف نواحي كثرية عن انفعاالت الطفل

نالحظ املراهق يف هذه السنوات  إذفرتة انفعاالت عنيفة، بأهناراهقة من مرحلة امل األوىلحبيث متتاز الفرتة 

 الثبات. مضد احلياة واجملتمع،انه شان الطفل الصغري كما متتاز انفعاالته بالتقلب وعد األسباب ألتفهيثور 

 .(10-39)مصطفى غالب، الصفحات 

 النمو الحركي :د/ 

 أن انه يفقد الدقة والتوازن حيث يرى الباحثنياملراهقة كما اخلمول والكسل يف بداية مرحلة  إىلاملراهق  مييل

يف امللعب جند انه مل يفقد شيئا يف حركاته  رأينا فإذااحلركي يفقد شيء يف قدرته املركبة وتوافقه  املراهق ال

 التقدم.من اجل 
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النشاط له ويكون  مرحلة النضج يف حركاته إىلنة يصل املراهق يف الفرتة بني اخلامس والسادس عشر س أما

 والتوازن. دور كبري يف هذه املرحلة الكتساب التوافق احلركي كالرشاقة واملرونة

 النشاطات. حيبط نشاطهم بسبب عدم الرغبة وامليول هلذه لإلناثبالنسبة  أما

 :النمو العقليه/ 

من الناحية النفسية  األخريةهذه تتميز  إمنا املراهقة على التغريات العمريةال تقتصر مرحلة النمو يف مرحلة 

لعقلية والنمو العقلي عموما فالنمو العقلي هو تلك التغريات ا فرتة نضج يف القدرات متيز ومتايز فرتة  بأهنا

تتميز  ذه التغرياتالزمنية وه أعمارهمالناشئة للمختلفني يف  أو لألطفالالسلوكية  االدعاءاتالطارئة على  

 .(33)امحد زكي صاحل، صفحة  بالزيادة نوعا وكما ومقدارا.

 النمو االجتماعي :و/ 

فيها كيانه االجتماعي وحيس انه  إذحل احلساسة اليت يعيشها الفرد من املراتعترب مرحلة النمو االجتماعي 

اكتشاف عالقات واجتاهات جديدة وخمتلفة  إىليتطلع  اآلنله مكانة بني جمتمعه وحميطه فهو  أصبحقد 

 ووطنه. مشاركا يف بناء جمتمعه جتعل منه رجال

 :للمراهق  التربية البدنية والرياضية أهمية -3-1

من الناحية اضية جزء من الرتبية العامة وميدان هدفه تكوين املواطن الالئق يالرتبية البدنية والر 

هذه  لغرض حتقيق خريتالنشاط البدين اليت  ألوانالية واالجتماعية ولذلك عن طريق االنفع ،البدنية،العقلية

البدنية والرياضية  اختياراهتممستوى املدرسة فهي حتقق النمو الشامل واملتزن للتلميذ وحتقق  وعلى األهداف

وزيادة التوافق يف كل ما يقوم به التلميذ من  واألعصابعملية التوافق بني العضالت يف  اليت هلا دور هام
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على جسم  تأثريياضية هلا ر ممارسة نشاطات الرتبية البدنية وال إذنالناحية  البيولوجية  حركات وهذا من

 للتلميذ.املراهق من الناحية البيولوجية وكذلك  هي تؤثر على اجلانب النفسي واالجتماعي 

 من الناحية النفسية : التأثير -3-1-1

الرتبية البدنية والرياضية تلعب دورا هاما يف الصحة النفسية  أن الدراسات النفسية احلديثة أثبتتلقد 

الرتبية البدنية والرياضية تعاجل الكثري من  أنالسوية،كما  وعنصرا هاما  يف بناء الشخصية الناضجة

ل الطاقة الزائدة الرتبية البدنية والرياضية تشغ أنللفرد.كما  االحنرافات النفسية بغرض  حتقيق التوافق النفسي

حاد،فممارسة مرض نفسي  إىلللفرد فيتحرر بذلك من الكبت  واالنعزال اللذان يتحوالن مع  مرور الزمن 

وحب الذات  كما تلعب دورا    كاألنانيةاجلماعات   تبعده عن العقد النفسية  الرتبية البدنية والرياضية ضمن 

 للممارسني وتطور عواطفهم. االنفعاالت الداخلية ور والتعبري عنر الس إشعارا يف عملية كبري 

 االجتماعية : من الناحية التأثير -3-1-2

والثقة عملية االندماج للفرد يف اجملتمع يفرض عليه حقوقا وواجبات ويعلمه التعاون واملعاملة  إن

للجميع، ويتعلم من خالهلا كيفية احرتام له فقط،وما هو صاحل  هو صاحل فس،ويتعلم كيفية توافق مابالن

رتبية البدنية والرياضية واجلانب االجتماعي الوثيقة املوجودة بني اليف اجملتمع وهذه العالقة  واألنظمةالقوانني 

فالرتبية اجتماعي بطبعه  فاإلنسانكان داخل اجلماعة    إذا إالينمو  الفرد منوا سليما  أنحيث انه ال ميكن 

حتضر الغرض املناسب للنمو السليم للمراهق وتساعده على فهم العالقات االجتماعية  البدنية والرياضية

السالم يف العامل وذلك بتدعيمها بالتضامن والتفاهم والتعاون على  إلحاللر معها،وهي عنص ولتكيفهم

 .(39، صفحة 3993البسيوين،فيصل ياسني الشاطي، )حممد عوض  الدويل. املستوى

 التربية البدنية والرياضية : بأستاذعالقة المراهق  -3-11
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يف بناء الشخصية للمراهق لدرجة انه ميكن اعتبارها  وأساسيابالتلميذ تلعب دورا  هاما  األستاذعالقة 

املزاجية  األستاذيعترب التلميذ مرآة تعكس حالة  إذفشله، أوالنجاح التعليمي  إىلاملفتاح   املوصل 

واستعمال القوة يف معاملته للتالميذ  للسيطرةمييل  األستاذكان   وإذابكل  جد وعزم  واالستعداد للعمل

فالنجاح والفشل هلذه العالقة واالحنراف  االنسحاب والعدوان إىلفالنتيجة تكون سلبية حيث مييل  التلميذ 

كانت هذه العالقة مبنية   فإذاوالديه التلميذ ب ثيقا مبجموعة من العوامل  املعقدة،ومنها عالقةمرتبطة ارتباطا و 

 أنكذلك،فالعالقة اليت تربط الطرفني جيب تكون   كان  العكس  وإذالمه كذلك مع مععلى االحرتام تكون  

لناجح اسلطة فاملعلم السيادة وال أساس ألعلىالصداقة واالحرتام واحملبة   أساستكون عالقة مبنية على 

دوره  يف  األستاذ يؤدي أنومن الطبيعي يف حياة التلميذ  بناءةبصورة  التأثريرا على قاد يكون أنعليه 

على اكتشاف القدرة العقلية وحتقيقها  ومساعدته على الصمود  هويساعدتوجيه  املسار النهائي للناشئ 

لعادات املدمرة  وغريها من املعوقات الشاذة وا صعوباهتا اخلاصة يف التكيف وعلى مواجهة االجتاهات أما

 .(3993)ميخائيل ابراهيم اسعد،  سوي وشخصية نامية. اليت تعرقل ككائن

 خاتمة :

خالل ما طرح يف هذا الفصل سنستخلص أن اإلنسان مير بعدة مراحل يف عمره و أمهها مرحلة املراهقة  من

 اليت هي أصعب مراحل حياته.  

و    و هلاذا من الضروري متابعة و مراقبة املراهق حىت يتم منوه و يكتمل نضجه اكتماال سليما و صحيحا

األخذ بيده ليتجاوز هذه املرحلة ، كما يأيت دور املدرسة من هذا جيب على األسرة تفهم حالته و حماولة 

 و نفسية         باعتبارها األسرة الثانية لتربز أمهية األنشطة الرياضية و ما حيتوي به من أهداف اجتماعية

 و صحية كمتنفس للمراهقني.                         
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 الفصل األول                                           منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية

 17 

 تمهيد:

يعترب هذا الفصل من أهم الفصول املتعلقة بالبحث كونه يربز اجلانب امليداين الذي يلي اجلانب النظري 

،ويبني املنهج املتبع يف الدراسة وكذا جماالت البحث البشرية الزمنية واملكانية ،هذا باإلضافة إىل التطرق إىل 

ا البحث ، وأهم العمليات اإلحصائية وشرح األدوات املستخدمة جلمع البيانات اليت تساعدنا يف إمتام هذ

 العينة اليت جرى العمل معها والصعوبات اليت تلقيناها خالل إجناز هذا البحث . 

 منهج البحث: -1

يرتبط استخدام الباحث ملنهج دون غريه بطبيعة املوضوع الذي يتطرق إليه و يف دراستنا هذه و لطبيعة 

صفي هو املنهج املالئم و كذا باعتماد األسلوب املسحي و هذا املشكلة املطروحة نرى أن املنهج الو 

نابع أساسا من كون هذا املنهج يساعد على احلصول على املعلومات الشاملة حول متغريات  ختياراإل

املشكلة و استطالع املوقف العلمي أو امليداين الذي جتري فيه قصد حتديدها، و صياغتها صياغة علمية 

 دقيقة.

 عينة البحث: مجتمع و -2

 من اجملتمع من أجل الوصول إىل نتائج أكثر دقة و موضوعية ومطابقة للواقع قمنا باختيار عينة البحث 

و يف الطور الثانوي  الرتبية البدنية و الرياضية  أساتذة، و مشلت فهي متثل اجملتمع األصلي بطريقة عشوائية

 .أستاذ 03نة مل خنص العينة بأي خصائص أو مميزات و كان حجم العي

هنا ال تأخذ أي اعتبارات أو متيز أو إعفاء أو صفات ألو العينة العشوائية تعطي فرص متكافئة لكل األفراد 

 (85، صفحة 7991)خري الدين علة عويس، أخرى غري اليت حددها البحث.
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 ضبط متغيرات البحث: -3

 إن أي موضوع من املواضيع اخلاضعة للدراسة يتوفر على متغريين أوهلما متغري مستقل و اآلخر متغري تابع. 

)حممد حسن عالوي، أسامة كامل إن املتغري املستقل هو عبارة عن السبب يف الدراسة   المتغير المستقل:

هو أستاذ الرتبية البدنية و  و يف دراستنا املتغري املستقل (773-779، الصفحات 7999راتب، 

 .الرياضية

التعامل مع هو نتيجة املتغري املستقل و يف هذه الدراسة هناك متغري واحد تابع هو  المتغير التابع:

 .الفروقات الفردية

 مجاالت البحث: -4

 طور ثانوي. و الرياضية رتبية البدنيةأستاذيف ال 03و يتكون من  المجال البشري: -1 -4

طور ثانوي يف كل الرتبية البدنية و الرياضية  لألساتذةمت توزيع االستبيان املوجه  المجال المكاني: -4-2

 من والية معسكر وغليزان.

 7372أكتوبرأشهر من بداية  35شرعنا يف اجناز هذا البحث يف مدة قدرها  المجال الزماني: -4-3

 مرحلتني: إىلو تنقسم الفرتة  7378حىت أواخر شهر ماي 

حىت أواخر شهر مارس و خصصنا هذه املرحلة  للجانب النظري  أكتوبرمن بداية  المرحلة األولى: 

الرتبية البدنية و الرياضية و هي حيث قمنا جبمع املعلومات و املصادر و املراجع املتعلقة بالفصول الثالثة و 

 .العمرية طور ثانوياملرحلة و  الفروقات الفرديةو  األستاذ
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 المرحلة الثانية:

هي مرحلة خصصناها للجانب التطبيقي حيث قمنا و  7378فيفري حىت أواخر شهر ماي من بداية 

ا هبعد املعهديف  األساتذةاملؤطر و كذا حتكيمها من طرف بعض  األستاذولية مع إستمارة أفيها بتحضري 

بتوزيع االستمارة  بعدها قمنا بتفريغ االستمارات و مناقشة لنقوم  األستاذستمارة هنائية مع إقمنا بتحضري 

 النتائج

 أدوات البحث: -5

العلمية و الوسائل التقنية  األدواتدراسة علمية البد من استعمال  ألياملوضوعية و الدقة الالزمة  إلضفاء

ستخدمنا يف إد و ق كشف النقاب عن الظاهرة حمل االهتمام و الدراسة  إىلاليت بواسطتها يصل الباحث 

 دراستنا ما يلي:

بالدراسات السابقة اليت تناولت هذا املوضوع و  االستعانةو هذا من خالل أوال: المصادر و المراجع: 

التدريس عن القراءات النظرية و حتليل حمتوى املراجع العلمية املتخصصة يف جمال  اإلطالعكذا من خالل 

 و الفروقات الفردية و املراهقة.

يف البداية مت تصميم االستمارة اعتمادا على الدراسات املشاهبة و املصادر و املراجع، بعد  االستبيان:ثانيا: 

 يف املعهد و هم على التوايل: األساتذةذلك قمنا بتقدمي االستمارة للتحكيم من طرف بعض 

 الدرجة العلمية االسم و اللقب الرقم

 دكتور كوتشوك سيد احمد 11
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 دكتور حرباش إبراهيم 12

 دكتور زرف محمد 13

 أستاذ مساعد مقدس محمد 14

 أستاذ مساعد أمناد فضيل 15

 

 احملكمني. باألساتذةبعني االعتبار املالحظات اخلاصة  ألخذ معاباستمارة هنائية  األخريلنخرج يف 

 حماور. 37سؤال و  78االستمارة على  احتوتو  

 : ولاحملور األ 

 أسئلة.  35الرياضية أساليب خاصة يف التعامل مع الفروقات الفردية  ألستاذ الرتبية البدنية و

من خالل اعتماده على  مع الفروقات الفردية تعاملوالرياضية دور يف الستاذ الرتبية البدنية ألاين: احملور الث

 أسئلة.  31املمارسنيالتالميذ 

 و كانت األسئلة على الشكل التايل: 

 كما شاء.  لإلجابةاحلرية للمستجوب * أسئلة مفتوحة و تعطي كل  

 رأي و الغرض منها تقصي احلقائق املباشرة. إبداء* أسئلة مغلقة و هي أسئلة مقيدة بنعم أو ال بدون  

 * أسئلة نصف مفتوحة كان للمستجوب حرية اختيار االقرتاح األنسب. 

 الدراسة اإلحصائية: -6
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هو الوسيلة و األداء  اإلحصاءيف حبثنا، لكون  اإلحصائيةلغرض اخلروج بنتائج علمية استخدمنا الطرق 

احلقيقية اليت تعاجل هبا املعطيات و البيانات و هو أساس فعلي يستند عليه يف البحث و االستقصاء و على 

 ضوء ذلك استخدمنا:

 النسبة المئوية: -6-1

 العينة و هي معرفة بالعالقة التالية: لإلفرادمن اجملموع الكلي  اإلجاباتالنسبة املئوية هي نسبة عدد 

 (39، صفحة 7952)حممد صبحي أبو صاحل،  X 733=              %النسبة املئوية    

 (:²كااختبار حسن المطابقة ) -6-2

و هو يستخدم الختبار مدى داللة الفرق بني تكرار حصل عليه و يسمى بالتكرار املشاهد، و تكرار 

التطابق  اختبار وأمتوقع مؤسس على الفرض الصفري، و يسمى هذا االختبار باختبار حسن املطابقة 

صول  يتم احلاليت أوالنتائج املشاهدة رق اليت تستخدم عن مقارنة جمموعة من الط أهمالنسيب و هو من 

عليها من جتربة حقيقية، مبجموعة من البيانات الفرضية اليت وضعت على أساس النظرية الفرضية اليت يراد 

 اختبارها.

 وفق املعادلة التالية: ²كاو يتم حساب  

 (7337)حممد نصر الدين رضوان، =   ²كا

 ك ش : التكرارات املشاهدة  حيث أن:

      7 –درجة احلرية = ن   ك ت: التكرارات املتوقعة            

 عدد اإلجابات
 اجملموع الكلي

 ²ك ت( –) ك ش 
 ك ت       
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 املشاهدات يف العينة أواألفراد  إلعداداجملموعات  أوحبيث )ن( تدل على عدد الفئات      

 احملسوبة: ²ماذا تعين كا 

هناك فروقا بني القيم املشاهدة  أنفان ذلك ال يدل على  3احملسوبة = ²كانت قيمة كا  إذا* يف حالة ما  

 و القيم املتوقعة.

الفروق بني التكرارات املشاهدة  أناجلدولية معناه  ²احملسوبة أكرب من كا ²كانت قيمة كا  إذا* يف حالة ما 

 ال ترجع للصدفة. إمناو التكرارات املتوقعة فروقا معنوية و 

الفروق بني التكرارات املشاهدة و  أناجلدولية معناه  ²احملسوبة أقل من كا ²كانت قيمة كا  إذا* يف حالة ما 

 .(7332)حسن أمحد الشافعي، التكرارات املتوقعة فروق غري معنوية راجعة للصدفة.

 الدراسة االستطالعية: -7

تعترب الدراسة االستطالعية البوابة األساسية و املدخل الرئيسي عند إعداد كل البحوث العلمية، و من اجل 

، للوقوف على الصعوبات اليت قد تواجهنا غليزان معسكرو والييت ذالك قمنا بزيارات ميدانية يف كل من 

البيانات املرتبطة مبوضوع البحث و يف فهم أسئلة االستبيان الذي يعترب احد أدوات املسح اهلامة لتجميع 

 ذالك من خالل إعداد جمموعة من األسئلة و من خالل إعداد االستبيان مت األخذ بعني االعتبار ما يلي:

 االعتماد على الدراسات السابقة. -

 االعتماد على اإلطار النظري للبحث. -

 صياغة أسئلة االستبيان بلغة سهلة بعيدة عن الغموض. -

 ألسئلة من اخلاص إىل العام.التدرج يف طرح ا -
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 أستاذة،لنقوم بعد ذالك بعزهلم عن الدراسة األساسية.01مت توزيع االستبيان على 

 األسس العلمية لألدوات البحث: -8

 الصدق: -

بعد عرض االستمارة يف البداية على األستاذ املشرف قمنا بتحكيمها و ذالك من صدق احملكمني :

 األساتذة و هم على التوايل:خالل عرضها على جمموعة من 

 مناد فضيل،كوتشوك سيد امحد،حرباش ابراهيم، زرف حممد، مقدس حممد

 الصدق الذايت:

، 0991)حسنني، صدق االستبيان و نعين به املدى الذي يؤدي الغرض الذي يوضع من اجله 

 .(081صفحة 

و الصدق الذايت و جرى  األساتذةهلذه الدراسة استعملنا صدق احملكمني  االستبيانو من اجل صدق 

 أساتذة 01التحقق من صدق االستبيان الذايت لالستعانة بتطبيقها على عينة استطالعية بلغ حجمها 

  من جمتمع الدراسة و قد مت حساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات كما هو موضح يف اجلدول

 معامل المحاور الرقم

 الثبات

درجة  العينة الصدق

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الجدولية

 1900 190 18 01 0..19 19.0 األول 10

 ...19 19.0 الثاني 10
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 الثبات:

على عينة  أسبوعو ذالك بعد  أخرىتوزيعه مرة  إعادةالثبات من خالل توزيع االستبيان و   ليتمث

 .األصلياختريوا بطريقة عشوائية من اجملتمع  أساتذة 01قوامها 

 الموضوعية:

االستبيان املوضوعي يقل فيه التقدير الذايت للمحكمني فموضوعية االستبيان تعين قلة و عدم وجود 

اختالف يف طريقة التقومي مهما اختلف احملكمون فكلما قل التباين بني احملكمني دل ذالك على ان 

تكون مستويات االستبيان واضحة و مفهومة كلما حتقق الثبات حتققت  االستبيان موضوعي جيب ان

 املوضوعية.

 صعوبات البحث: -9

 نظام استعارة الكتب ال يتناسب مع متطلبات و احتياجات الطلبة. -

 صعوبة تسليم االستمارات يف ظل األمور اإلدارية . -

 صعوبة اسرتجاع بعض االستمارات و ضياع البعض منها. -

 رغبة بعض األساتذة يف مأل االستمارة.عدم  -
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 :تمهيد

البحث يف اجملال العلمي حمدد لنتائج حبوث و دراسة قدمها و عرفها اجلانب النظري يف مفهومها  إن 
عليها اجلانب التطبيقي دالئل و نتائج لوقائع و حقائق مت معاجلة  أضفىاملعنوي و االصطالحي و التكويين ،و 

فروض حبثنا من خالل  نؤكددراستنا هذه سنعلل و  هذا الفصل من من الواقع ،و يف انتائج بياناهتا و معطياهت
املستند عليه يف البحث ،مث مناقشة تلك النتائج إلبداء الدليل حول هذه عرض و حتليل لنتائج االختبار 

     تقدمي استنتاجات خلصت هبا معاجلتنا ملعطيات حبث هذا املوضوع و تقدمي اقرتاحات إىل إضافة، األخرية
 و توصيات تساعد مستقبال يف اعتماد هذه النتائج على الواقع التعليمي و الرتبوي.
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 عرض و تحليل و مناقشة النتائج : -2

 الشخصية :عرض و تحليل نتائج البيانات  -2-1

 معدل السن لدى أساتذة ت ب ر عينة البحث:عرض و تحليل نتائج -2-1-1

 النسبة المئوية التكرار 
 %63.33 11 سنة 03اقل من 

 %36.66 11 سنة فأكثر 03
 ت ب ر عينة البحث األستاذة( يوضح السن لدى 1جدول رقم )

البحث املأخوذة قصد الدراسة حسب ( و الذي يقدم توضيحا لعينة 1من خالل اجلدول أعاله رقم )
بنسبة مئوية قدرت  (11سنة الذي بلغ ) 63من  األقليالحظ تكرار ألساتذة ت ب ر  إذالعمر البيولوجي ،

و بتكرار بلغ  %36.66سنة هي  63ت ب ر األكثر من  أساتذة،يف حني كانت نسبة  %63.33بــــ
الستبيان على سؤال ا اإلجابةو تكرارات نتيجة  ( ،و هو ما يوضح الفارق يف العمر البيولوجي بنسب11)

احملدد له )سؤال السن( ،حيث من خالل الرسم البياين املويل و الذي يبني تفاوت النسبة املئوية يف العمر 
سنة  63من  أكثرالبالغون  األساتذةنسبة  أننالحظ  إذاحملددين كعينة حبث ، األساتذةالبيولوجي )السن( بني 

 .%63.33سنة و اليت هي  63البالغون من العمر اقل من  األساتذةمن نسبة  أكثر% 36.66 ةو البالغ
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 ت ب ر عينة البحث األستاذةالسن لدى ( يبين نسب 1رسم بياني رقم )

 عينة البحث حسب للجنس:عرض و تحليل نتائج تصنيف -2-1-2

 النسبة المئوية التكرار 
 %13 72 ذكر
 %13 36 انثى

 ت ب ر عينة البحث األستاذة( يوضح جنس 2جدول رقم ) 

( و الذي يقدم توضيحا لعينة البحث املأخوذة قصد الدراسة حسب  7من خالل اجلدول أعاله رقم )
،يف حني   %13( بنسبة مئوية قدرت بــــ72يالحظ تكرار ألساتذة ت ب ر للذكور و الذي بلغ ) إذاجلنس ،

( ،و هو ما يوضح الفرق يف عامل اجلنس 36و بتكرار بلغ ) %13ـ ت ب ر لإلناث بـــــــــ أساتذةكانت نسبة 
على سؤال االستبيان احملدد له و الذي يؤكد تفوق الذكور من حيث العدد  اإلجابةبنسب و تكرارات نتيجة 

طبيعة املهنة و موصفات و متطلبات الالزمة  إىلذلك  إرجاعميكن  إذ، اإلناثاملشكل لعينة البحث على عدد 
 الرتبية البدنية و الرياضية . أستاذمهنة ألداء 

;  سنة63اقل من 
63.33%

; سنة فأكثر63
36.66%
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 ت ب ر عينة البحث األستاذةجنس ( يبين نسب2رسم بياني رقم ) 

 :لشهادة المحصل عليهالعينة البحث تبعا لعرض و تحليل نتائج -2-1-0

 النسبة المئوية التكرار 
 %36.66 13 ليسانس

 %63 31 ماستر ) ماجيستر(
 %13.33 33 أخرى

 ت ب ر عينة البحث األستاذة( يوضح الشهادة المحصل عليها لدى  0جدول رقم )

       ( و الذي يقدم توضيحا لعينة البحث املأخوذة قصد الدراسة 6من خالل اجلدول أعاله رقم )
يالحظ تكرار ألساتذة ت ب ر املتحصلني على  إذو اختالف الشهادة احملصل عليها خالل املسار الدراسي ،

ت ب ر  أساتذة،يف حني كانت نسبة  %36.66( بنسبة مئوية قدرت بــــ13شهادة الليسانس و الذي بلغ )
احلاصلني على  األستاذةتكرار  أما( ،31و بتكرار بلغ ) %63)املاجستري( هي  ماسرتاحلاصلني على شهادة 

 . %13.33نسبة ب أي( 33فقد بلغ ) أخرىشهادات 

;  ذكر
93.33%

13.33; انثى %
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 ت ب ر عينة البحث األستاذةالشهادة المحصل عليها لدى  ( يبين نسب0رسم بياني رقم ) 

 :لخبرة الميدانيةعينة البحث تبعا لعرض و تحليل نتائج معدل -2-1-4

 النسبة المئوية التكرار 
 %36.66 16 سنوات 13اقل من 

 %33.33 12 سنوات فاكثر 13
 ت ب ر عينة البحث األستاذة( يوضح الخبرة الميدانية لدى 4جدول رقم ) 

( و الذي يقدم توضيحا لعينة البحث املأخوذة قصد الدراسة حسب 3من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
( بنسبة مئوية 16سنوات خربة و الذي بلغ ) 13من  األقليالحظ تكرار ألساتذة ت ب ر  إذاخلربة املهنية ،

    %33.33سنوات خربة هي  13ت ب ر األكثر من  أساتذةحني كانت نسبة يف ،%36.66قدرت بــــ
على سؤال  اإلجابةو هو ما يوضح الفارق يف اخلربة املهنية بنسب و تكرارات نتيجة (،12)و بتكرار بلغ 

 االستبيان احملدد له )سؤال اخلربة املهنية( .

50.00; ليسانس ;  (ماجستر)ماستر %
03.33%

16.16; اخرى %
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 ت ب ر عينة البحث األستاذةالخبرة الميدانية لدى  ( يبين نسب4رسم بياني رقم ) 

 عرض و تحليل و مناقشة نتائج أسئلة االستبيان الموجه لعينة البحث :-2-2

الخاصة ألستاذ التربية البدنية و الرياضية في التعامل مع الفروقات  األساليبالمحور األول :-2-2-1
 الفردية

 ؟  ت ب ر تجاه التلميذ أستاذدور السؤال األول :-2-2-1-1

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
المحسو 

 بة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %76.66 2 دور تربوي

 دال 7..2 13.33 3.33 6
 %73.33 . دور تعليمي
 %3 3 دور ترفيهي
 %33 13 دور تدريسي

 تجاه التلميذات ب ر  أستاذدور يوضح ( 5جدول رقم )

;  سنوات13اقل من 
40.00%

سنوات 13
;  فأكثر

56.66%
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السؤال املتعلق بتحديد دور  إجاباتو الذي يوضح نتيجة  أعاله( املدون 3من خالل اجلدول رقم ) 
 اإلجابةكان تكرار   إذالرتبية البدنية و الرياضة جتاه التالميذ نسبة لعينة البحث املأخوذة قصد الدراسة ، أستاذ

يف اجملال التعليمي  األستاذتكرار حتديد دور  أما، %76.66( بنسبة 2على حتديد دوره يف اجملال الرتبوي هو )
     %33( بنسبة 13يف اجملال التدريسي فقد بلغ ) األستاذ،كذا تكرار حتديد دور % 73.33( بنسبة .)

 لألساتذةت ب ر هو دور تدريسي بالنسبة  أستاذدور  أننسبة حددت لذلك و اليت تثبت  أعلىو هي 
اكرب من قيمتها اجلدولية و اليت جاءت  13.33قيمة كا احملسوبة احملددون لعينة البحث ،و يثبت ذلك 

الدور التدريسي هو نتيجة جلمع كل  األساتذةأن،فريى  6و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  7..2
 من الدور الرتبوي و الدور التعليمي كأساس للعملية التدريسية يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية .

 

 ت ب ر اتجاه التلميذ أستاذدور ( يبين نسب 5بياني رقم )رسم 

 

 

 

 

;  دور تربوي
20.00%

;  دور تعليمي
26.66%

;  دور ترفيهي
3.33%

;  دور تدريسي
53.33%
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 ؟ تتم عملية تقييم التلميذ  أساس أيعلى السؤال الثاني :-2-2-1-2

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %36.66 11 مهارة االداء

 دال 3.11 7..1 3.33 7
النتيجة 
 المحققة

11 63.33% 

 %3 3 امر اخر
 . عملية تقييم التلميذ أسس( 6جدول رقم ) 

املعتمدة يف تقييم عملية التلميذ  لألسس( و الذي يقدم توضيحا 3من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
و بنسبة  11 بتكراريف عملية التقييم حدد  األداء،اذ يالحظ من خالل اجلدول ان االعتماد على مهارة 

و بنسبة  (11)،يف حني كان االعتماد على النتيجة احملققة يف عملية التقييم حمدد بتكرار % 36.66
 ،لتؤكد نتيجة قيمة ( 3)بتكرار  اإلجاباتسليب  أخرى أسسيف حني كان العتماد على % 63.33

و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  3.11و اليت جاءت اكرب من القيمة اجلدولية  7..1كا احملسوبة 
يف عملية التقييم من  األداءعلى مهارة  األستاذيؤكد هذا على اعتماد  إذ، اإلحصائيةمما يدل على الداللة  7

هذا من وجهة نظر احلركي و حتديد نقاط تقييم حسب كل مرحلة لألداء احلركي  األداءخالل تقسيم مراحل 
 .احملددون لعينة البحث األساتذة
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 . عملية تقييم التلميذ أسس ( يبين نسب6رسم بياني رقم ) 

 ؟ مع التالميذ حسب الجنس  األستاذكيف يتعامل السؤال الثالث :-2-2-1-0

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
المحسو 

 بة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %63 1 نفس التعامل

 دال 3.11 11.3 3.33 7
الفرق في عملية 

 التواصل
6 13% 

الفرق في مطلوب 
 الجهد البدني

1. 33% 

 مع التالميذ حسب الجنس األستاذتعامل يوضح ( 7جدول رقم ) 

مع التالميذ  األستاذ( و الذي يقدم توضيحا لكيفية تعامل 2من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
 63بنسبة  أي 1التعامل بنفس الطريقة حدد بتكرار  أنيالحظ من خالل اجلدول  إذباختالف اجلنس ،

      االختالف يف عملية التعامل بني اجلنسني و احملدد بالفرق يف عملية التواصل و الذي حدد بتكرار أما،%
      ( .1 )يف اجلهد البدين احملدد بتكرار،يف حني كان االختالف يف الفرق املطلوب % 13بنسبة  أي(6 )

;  مهارة االداء
60.00%

;  النتيجة المحققة
06.66%

3.33; امر اخر %
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     11.3تؤكد نتيجة قيمة كا احملسوبة  إذو هي اكرب نسبة توضح الفرق يف عملية التعامل ،% 33و بنسبة 
مما يدل على  7و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  3.11و اليت جاءت اكرب من القيمة اجلدولية 

عملية اختالف يشكل فارق اعتماد  احلصصوب من اجلهد البدين احملدد يف املطل أن، اإلحصائيةالداللة 
و اختالف  اإلناثبني اجلنسني من وجهة نظر عينة البحث و هو ما يرتبط بالبنية اجلسمانية لدى  التعامل
 يف اجلهد البدين بينهم و بني الذكور .  األداءو متطلبات معايري 

 
 مع التالميذ حسب الجنس األستاذتعامل  ( يبين نسب7رسم بياني رقم ) 

 ؟ على الفروقات الفردية بين التالميذ  األستاذيتعرف  أساس أي علىالسؤال الرابع :-2-2-1-4

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %76.66 32 الجهد البدني

 دال 3.11 ..72 3.33 7
االداء 
 المهاري

76 23.33% 

 %3 3 امر اخر
 على الفروقات الفردية بين التالميذ األستاذتعرف  أسسيوضح ( 8جدول رقم ) 

;  نفس التعامل
03.33%

الفرق في عملية 
13.33; التةاصل %

الفرق في مطلوب 
;  الجهد البدني
63.33%
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على الفروقات الفردية  األستاذتعرف  أسس( و الذي يقدم توضيحا .من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
على تلك  التعرفاالعتماد على اجلهد البدين يف عملية  أنبني التالميذ ،اذ يالحظ من خالل اجلدول 

املهاري يف  األداء،يف حني كان االعتماد على % 76.66و بنسبة ( 32)الفروقات الفردية و احملدد بتكرار 
،لتؤكد نتيجة قيمة كا احملسوبة % 23.33و بنسبة ( 76 )حمدد بتكرارعلى الفروقات الفردية عملية التعرف 

على  7و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  3.11و اليت جاءت اكرب من القيمة اجلدولية  ..72
حتديد الفروقات الفردية بني يف عملية  املهاري األداءعلى  األستاذيؤكد هذا على اعتماد  إذ، اإلحصائيةالداللة 
 هاري يف ذلك.امل األداءاليت تعتمد احلركي و  األداءمن خالل تقسيم مراحل  التالميذ

 
 على الفروقات الفردية بين التالميذ األستاذتعرف  أسس ( يبين نسب8رسم بياني رقم ) 

 ؟ كثيرة العدد  األقسامالتعامل مع  األستاذهل يستطيع السؤال الخامس:-2-2-1-5

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %16.66 .7 نعم
 دال 3..6 77.36 3.33 1

 %3.33 37 ال
 كثيرة العدد  األقسامالتعامل مع  األستاذاستطاعة يوضح ( 9جدول رقم )

;  الجهد البدني
20.00%

;  االداء المهاري
76.66%

3.33; امر اخر %
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  األقسامالتعامل مع  يف األستاذ( و الذي يقدم توضيحا استطاعة 1من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
 16.66و بنسبة (.7 )بنعم على ذلك قدر بــــ اإلجابةتكرار  أنيالحظ من خالل اجلدول  إذكثرية العدد ،

،لتؤكد نتيجة % 3.33و بنسبة ( 37 )بتكرار احملددةعن استطاعته ذلك بالنفي و  اإلجابة،يف حني كانت %
و درجة  3.33عند مستوى الداللة  3..6و اليت جاءت اكرب من القيمة اجلدولية  77.36قيمة كا احملسوبة 

كثرية   األقسامعلى استطاعة التعامل مع  األستاذيؤكد هذا قدرت  إذ، اإلحصائيةمما يدل على الداللة  7احلرية 
و كذا اخلربة املهنية احملددة و اليت تكسب  األستاذمن طرف التكوين احملصل عليه  إىل إرجاعهالعدد وهذا ميكن 

 أستاذ 11عينة البحث و اليت مشلت  إجاباتكثرية العدد ،هذا استنادا على   األقساماالستطاعة يف التعامل مع 
 من عشر سنوات . أكثرخربهتم 

 
 كثيرة العدد  األقسامالتعامل مع  األستاذاستطاعة  ( يبين نسب 9رسم بياني رقم )

 

 

 

;  نعم
90.00%

6.66; ال %
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 ؟ بطريقة واحدة مع كل التالميذ األستاذهل يتعامل السؤال السادس :-2-2-1-6

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %3. 73 نعم
 دال 3..6 ..13 3.33 1

 %73 3 ال
 الوحدة في طريقة التعامل مع كل التالميذيوضح ( 13جدول رقم ) 

مع التالميذ بنفس  األستاذ( و الذي يقدم توضيحا حول تعامل 13من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
   ( 73 )سابق الذكر بنعم كانت حمددة بتكرار لالسؤاحول  أناإلجابةالطريقة ،اذ يالحظ من خالل اجلدول 

 %73و بنسبة ( 3 )بتكرار حمددةباالختالف يف طريقة التعامل  اإلجابة،يف حني كانت % 3.و بنسبة 
عند مستوى الداللة  3..6و اليت جاءت اكرب من القيمة اجلدولية  ..13،لتؤكد نتيجة قيمة كا احملسوبة 

على نفس الطريقة  األستاذيؤكد هذا على اعتماد  إذ، اإلحصائيةمما يدل على الداللة  7و درجة احلرية  3.33
احملددين لعينة البحث  األساتذةعامل مع التالميذ من حيث التواصل و االتصال اللفظي من وجهت نظر يف الت

و دالئل حتديده حصصه  أداءطريقة التعامل لألستاذ مع التالميذ حتدد سري عمله و منط  أن،و هذا يؤكد 
 العتماد الفروقات الفردية بني التالميذ .
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 الوحدة في طريقة التعامل مع كل التالميذ ( يبين نسب13رسم بياني رقم ) 

 ؟ يجبر على معالجة الفروقات الفردية بين التالميذ األستاذهل : السابعالسؤال -2-2-1-7

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %36.66 11 درجة كبيرة
 %76.66 32 درجة متوسطة دال 3.11 17.3 3.33 7

 %16.66 33 درجة ضعيفة
 . على معالجة الفروقات الفردية بين التالميذ األستاذ إجباريوضح ( 11جدول رقم ) 

على معاجلة  األستاذ إجباردرجة  حول( و الذي يقدم توضيحا  11من خالل اجلدول أعاله رقم )
اعتماد معاجلة تلك الفروقات بدرجة كبرية   أنيالحظ من خالل اجلدول  إذالفروقات الفردية بني التالميذ ،

و بنسبة  32،يف حني كان اعتماد ذلك بدرجة متوسطة حمدد بتكرار % 36.66و بنسبة ( 11 )حدد بتكرار
 16.66بنسبة  أي(33 )،لتأيت نسبة اعتماد معاجلة تلك الفروقات بدرجة ضعيفة حمددة بتكرار% 76.66

83.33; نعم %

23.33; ال %
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عند مستوى  3.11و اليت جاءت اكرب من القيمة اجلدولية  17.3،هذا وتؤكد نتيجة قيمة كا احملسوبة %
على وجوب معاجلة الفروقات الفردية بني  اإلحصائيةمما يدل على الداللة  7و درجة احلرية  3.33الداللة 

 إيل األداءثر مباشرة على نتيجة هلؤالء التالميذ و الذي يؤ  األداءحتدد مستوى  األخريةهذه  أن إذالتالميذ 
معاجلة هذه الفروقات الفردية العتمادها يف عملية التقييم و التقومي  األستاذفعلى  إذاتثبت نقطة التلميذ ،

 للتلميذ مستقبال.

 

 . على معالجة الفروقات الفردية بين التالميذ األستاذ إجبار ( يبين نسب11رسم بياني رقم ) 

 

 

 

 

 

 ؟  ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع الفروقات الفردية: الثامنالسؤال -2-2-1-8

;  درجة كبيرة
60.00%

;  درجة متوسطة
20.00%

;  درجة ضعيفة
10.00%
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 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
المحسو 

 بة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

تقسيم التالميذ الى 
مجموعات حسب المستوى 

 المهاري
31 63% 

التعامل عزل كل مجموعة و  دال 3.11 3.7 3.33 7
 معها على حدى

33 13.33% 

دمج التالميذ المهاريين على 
 غير المهاريين

13 36.66% 

 . الطريقة المثلى في التعامل مع الفروقات الفرديةيوضح ( 12جدول رقم ) 

( و الذي يقدم توضيحا حول الطريقة املثلى يف التعامل مع 17من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
 أنيالحظ من خالل اجلدول  إذاحملددين لعينة البحث خاصتنا ، األساتذةالفروقات الفردية من وجهة نظر 

 31 )تلك الفروقات و احملدد بتكرار ةجمموعات حسب املستوى املهاري يف معاجل إىلالتالميذ  تقسيماعتماد 
و (33)حمدد بتكرار لكل جمموعة و التعامل معهما كل على حدى،يف حني كان العزل % 63و بنسبة (

و بنسبة ( 13 )بتكرار حمددة اعتماد عملية دمج التالميذ املهاريني على غري املهاريني أما،% 13.33بنسبة 
من القيمة اجلدولية و اليت جاءت اكرب  3.7لتؤكد نتيجة قيمة كا احملسوبة و هي اكرب نسبة ،% 36.66

 أحسن أنو يؤكد هذا ، اإلحصائيةمما يدل على الداللة  7و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  3.11
عملية  أن إذالطرق يف التعامل مع الفروقات الفردية هي عملية الدمج للتالميذ املهاريني مع غري املهاريني ،

مع  األستاذو االختالف و التمييز يف تعامل  اإلحباط و جتنب األخريالدمج تعمل على رفع مستوى هذا 
 تالميذ القسم.
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 . الطريقة المثلى في التعامل مع الفروقات الفردية ( يبين نسب 12رسم بياني رقم )

من  مع الفروقات الفردية تعاملوالرياضية دور في الستاذ التربية البدنية ألالمحور الثاني :-2-2-2
 .الممارسينخالل اعتماده على التالميذ 

 مسيرتك المهنية؟ أثناءهل تلقيت اختالفا في مستوى التالميذ األول:السؤال -2-2-2-1

 
 

 التكرار
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %3.33. 73 نعم
 دال 3..6 13.16 3.33 1

 %16.66 33 ال
 المسيرة المهنية لألستاذ أثناءاالختالف في مستوى التالميذ يوضح ( 10جدول رقم ) 

( و الذي يقدم توضيحا حول اختالف املستوى بني التالميذ 16من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
تكرار تلقي االختالف يف املستوى بني التالميذ  أنيالحظ من خالل اجلدول  إذاملهنية  ، األستاذخالل مسرية 

  عن عدم وجود االختالف حمددة بتكرار اإلجابة،يف حني كانت  %3.33.و بنسبة ( 73 )و احملدد بتكرار

تقسيم التالميذ الى 
مجموعات حسب 
;  المستوى المهاري

03.33%

عزل كل مجموعة و 
التعامل معها على 

16.66; حدى %

دمج التالميذ 
المهاريين على غير 

;  المهاريين
50.00%
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و اليت جاءت اكرب من القيمة  16.13،هذا و تؤكد نتيجة قيمة كا احملسوبة  %16.66و بنسبة ( 33 )
يؤكد هذا ،ل اإلحصائيةا يدل على الداللة مم 1و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  3..6اجلدولية 

الدراسية و حمدد للفروقات الفردية بني  األقساماالختالف يف املستوى بني التالميذ هو وارد الوجود يف خمتلف 
 هؤالء التالميذ.

 

 المسيرة المهنية لألستاذ أثناءاالختالف في مستوى التالميذ  ( يبين نسب10رسم بياني رقم ) 

ت ب ر التعامل  أستاذهل يفرض التالميذ ذو المستويات العالية على : الثانيالسؤال -2-2-2-2
 ؟ بالفروقات الفردية

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %23 71 نعم
 دال 3..6 ..3 3.33 1

 %63 1 ال
 . فرض التعامل بالفروقات الفردية للتالميذ ذو المستويات العليايوضح ( 14جدول رقم ) 

 

;  نعم
86.66%

10.00; ال %
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( و الذي يقدم توضيحا حول فرض التعامل بالفروقات الفردية  13من خالل اجلدول أعاله رقم )
يالحظ من خالل  إذاحملددين لعينة البحث خاصتنا ، األساتذةللتالميذ ذو املستويات العالية من وجهة نظر 

عن هذا  اإلجابة،يف حني كانت  %23و بنسبة ( 71 )على ذلك بنعم و احملددة بتكرار اإلجابة أناجلدول 
و اليت جاءت اكرب من  ..3،لتؤكد نتيجة قيمة كا احملسوبة % 63و بنسبة ( 1 )السؤال بالرفض حمددة بتكرار

،و يؤكد  اإلحصائيةمما يدل على الداللة  1و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  3..6القيمة اجلدولية 
رفع  أنيرى التالميذ  إذ ضغط بالفرض لطريقة التعامل مع التالميذ ذو املستويات العالية األستاذعلى  أنهذا 

اليت حتدد نقاط التالميذ و هو ما يشكل فارق  األداءخالل احلصة يؤثر مباشرة على نتيجة  األداءستوى يف امل
 يف التعامل مع هذه الفئة بطريقة خمتلفة حتددها الفروقات الفردية املميزة هلا . األستاذلدى 

 

 . ذو المستويات العليافرض التعامل بالفروقات الفردية للتالميذ  ( يبين نسب14رسم بياني رقم ) 

 

 

هل للتالميذ الممارسين دور فعال في تسهيل عملية التعامل مع : الثالثالسؤال -2-2-2-0

73.33; نعم %

03.33; ال %
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 الفروقات الفردية؟

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %36.66 11 بدرجة كبيرة
 غري دال 3..6 7.16 3.33 1

 %63.33 11 بدرجة متوسطة
 . دور التالميذ في تسهيل عملية التعامل مع الفروقات الفردية يوضح  ( 15جدول رقم ) 

( و الذي يقدم توضيحا حول دور التالميذ املمارسني يف تسهيل 13من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
احملددين لعينة البحث خاصتنا ،اذ يالحظ من  األساتذةعملية  التعامل مع الفروقات الفردية من وجهة نظر 

 كريهدور التالميذ املمارسني يف تسهيل عملية التعامل مع الفروقات الفردية بدرجة   داعتما أنخالل اجلدول 
       (11 )،يف حني كان اعتماد ذلك بدرجة متوسطة حمدد بتكرار %36.66و بنسبة  (11)حدد بتكرار

عند  3..6من القيمة اجلدولية  اصغرو اليت جاءت  7.16،لتأيت قيمة  كا احملسوبة % 63.33و بنسبة 
و هذا يؤكد اختالف  اإلحصائيةالداللة عدم وجود مما يدل على  1و درجة احلرية  3.33مستوى الداللة 

دا على درجة اعتماد دور التالميذ املمارسني يف تسهيل عملية التعامل مع الفروقات الفردية و هذا استنا
ية يف تسهيل عمل األخريو احملدد لدرجة اعتماد دور هذا  األقساماالختالف املوجود بني التالميذ يف خمتلف 

 . أدناهالتعامل مع الفروقات الفردية و هو ما يبينه الرسم البياين املوايل يف النسب املبينة 
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 . دور التالميذ في تسهيل عملية التعامل مع الفروقات الفردية  ( يبين نسب15رسم بياني رقم ) 

مستوى المستعد لخلق جو التنافس بين المتميزين و كذا ذوي  أنت هل: الرابعالسؤال -2-2-2-4
 ؟ منخفضال

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %23.33 76 نعم
 دال 3..6 36.. 3.33 1

 %76.66 32 ال
 االستعداد لخلق جو التنافس بين المتميزين و كذا ذوي مستوى منخفض.يوضح ( 16جدول رقم )

لتحضري و خلق جو  األستاذ( و الذي يقدم توضيحا استعداد 13من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
اعتماد خلق  أنيالحظ من خالل اجلدول  إذاملنافسة بني التالميذ املتميزين و كذا ذوي املستوى املنخفض ،

على عدم االستعداد خللق  اإلجابة،يف حني كان بتكرار % 23.33و بنسبة ( 76 )املنافسة و احملدد بتكرار
و اليت جاءت اكرب من  36..،و تأيت نتيجة قيمة كا احملسوبة % 76.66و بنسبة ( 32 )جو التنافس هو
،و يؤكد  اإلحصائيةمما يدل على الداللة  1و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  3..6القيمة اجلدولية 

ين و التالميذ ذوي املستوى املنخفض ضروري يذ املتميز خللق جو املنافسة بني التالم األستاذاستعداد  أنهذا 

63.33%

36.33%
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فع املستوى بني الطرفني و تضيق حجم الفروقات الفردية بني التالميذ يف القسم ،و هي احد الطرق اليت لر 
،و الرسم البياين رقم تعتمد من خالل دمج التالميذ و خلق جو املنافسة بينهم من خالل رفع املهارات النفسية 

و الرفض حيث تؤكد النسب املبينة يف  على السؤال بني املوافقة اإلجابات( املوايل يبني تفاوت نسب 13) 
كأكرب   %23.33خللق جو التنافس بني املميزين و ذوي املستوى املنخفض بنسبة  األستاذالرسم استعداد 

 نسبة .

 

االستعداد لخلق جو التنافس بين المتميزين و كذا ذوي مستوى  ( يبين نسب 16رسم بياني رقم )
 منخفض.

 ؟ الدرس أهداف للتالميذ الممارسين دور هام في تحقيق: هل الخامسالسؤال -2-2-2-5

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %33.33 73 درجة كبيرة
 %73.33 .3 درجة متوسطة دال 3.11 ..13 3.33 7

 %3.33 31 درجة ضعيفة
 الدرس. أهداف دور التالميذ الممارسين في تحقيقيوضح ( 17جدول رقم ) 

;  نعم
76.66%

;  ال
20.00%
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( و الذي يقدم توضيحا حول دور التالميذ املمارسني يف حتقيق 12من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
 أنيالحظ من خالل اجلدول  إذاحملددين لعينة البحث خاصتنا ، األساتذةالدرس من وجهة نظر  أهداف
،يف حني كانت % 33.33و بنسبة ( 73 )حول هذا الدور بدرجة كبرية حددت بتكرار األساتذة إجابات

اعتماد الدرجة  أما،% 73.33و بنسبة ( .3 )عن ذلك باعتماد الدرجة املتوسطة حمددة بتكرار اإلجابات
بة و هي اقل نسبة ،لتؤكد نتيجة قيمة كا احملسو % 3.33بنسبة ( 31)فقد حدد بتكرار  اإلجابةالضعيفة يف 

مما يدل  7و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  3.11و اليت جاءت اكرب من القيمة اجلدولية  ..13
   احلصة باعتبارهم لبنة أهداف،هو ما يدل و يؤكد دور التالميذ املمارسني يف حتقيق  اإلحصائيةعلى الداللة 

املتقي ملوضوع احلصة و عملها و هو باستيعاب  إىلاملتلقي ،و هدف احلصة ال يتم  أياملوضوع  أساسو 
احلصة من حيث االستيعاب و صريورة  أهدافالتأثري املباشر الذي يربط التالميذ املمارسني بدورهم يف حتقيق 

( املوايل يبني  12ل جيد ،و الرسم البياين رقم )اجلهد البدين املطلوب بشك أداءو كذا ،العمل و االجتهاد 
تبني النسب حيث  سطة و الدرجة الكبريةعلى السؤال بدرجة الضعيفة و الدرجة املتو  اإلجاباتتفاوت نسب 

الدرس بدرجة كبرية تؤكد مسامهة التلميذ املمارسة   أهدافاملتفاوت يف ذلك دور التالميذ املمارسني يف حتقيق 
 الدرس .  أهدافيف حتقيق  أساسيكعنصر 

 

 الدرس. أهداف التالميذ الممارسين في تحقيقدور ل ( يبين نسب17رسم بياني رقم ) 

;  درجة كبيرة
60.00%

;  درجة متوسطة
20.00%

;  درجة ضعيفة
10.00%
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بعض الحصص للتالميذ المتأخرين  إضافةمستعد من اجل  أنتهل : السادسالسؤال -2-2-2-6
 ؟ في المستوى

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %76.66 32 نعم
 دال 3..6 36.. 3.33 1

 %23.33 76 ال
بعض الحصص للتالميذ المتأخرين في  إلضافة األستاذاستعداد  ( يبين نسب18رسم بياني رقم ) 

 .المستوى

بعض  إلضافة األستاذاستعداد ( و الذي يقدم توضيحا حول .1من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
عينة البحث  األساتذة إجابات أنيالحظ من خالل اجلدول  إذ، احلصص للتالميذ املتأخرين يف املستوى

عدم االستعداد  إجابات،يف حني كانت % 76.66و بنسبة (32)بتكراراملستعدون لذلك و احملددة 
تؤكد نتيجة قيمة كا و ،% 23.33و بنسبة (76)بتكرار  ةحمددبعض التالميذ املتأخرين يف املستوى  لإلضافة

 1و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  3..6و اليت جاءت اكرب من القيمة اجلدولية  36..احملسوبة 
بعض احلصص للتالميذ  إلضافةت ب ر  األستاذو يوضح هذا عدم استعداد ، اإلحصائيةمما يدل على الداللة 

 دادصة و كذا تعاحل أداءخالل  األستاذاملتأخرين يف املستوى معللني ذلك أوال للجهد البدين املطلوب من 
يف مواد علمية و تكنولوجية ترفع  اإلضافيةالتزام جل التالميذ بالدروس  إضافةإىلو كثرهتا ، األقسامالتالميذ يف 

مادة الرتبية البدنية و الرياضية ،و الرسم راجع لقيمة معاملها مقارنة مع معامل نتيجة معدل التلميذ و ذلك 
       على السؤال بني املوافقة على االستعداد لإلضافة اإلجابات( املوايل يبني تفاوت نسب  .1البياين رقم )

احلصص  إلضافةيبني النسب املوضحة فيه على عدم االستعداد  إذو عدم املوافقة كما يبنها الرسم البياين ،
 املقصودين كعينة حبث. األساتذةللتالميذ املتأخرين يف املستوى من طرف 
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بعض الحصص للتالميذ المتأخرين في  إلضافة األستاذاستعداد  ( يبين نسب 18م بياني رقم )رس
 .المستوى

الحصة في ضل تعاملكم مع  أهدافهل انتم دائما موفقين في تحقيق : السابعالسؤال -2-2-2-7
 ؟الفروق الفردية

 التكرار 
النسبة 
 المئوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 %23 71 نعم 
 دال 3..6 ..3 3.33 1

 %63 31 ال 
 الحصة في ضل التعامل مع الفروقات الفردية . أهدافالتوفيق في تحقيق يوضح ( 19جدول رقم )

عينة البحث يف  األساتذة إجابات( و الذي يقدم توضيحا 11من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
تكرار  أنيالحظ من خالل اجلدول  إذاحلصة يف ضل التعامل مع الفروقات الفردية ، أهدافتوفيقهم لتحقيق 

،يف حني كان عدم التوفيق يف حتقيق تلك % 23و بنسبة  (71 )بنعم يف التوفيق لذلك حدد بـــــ اإلجابة
و اليت جاءت اكرب من  ..3،لتؤكد نتيجة قيمة كا احملسوبة  %63و بنسبة ( 31 )حمدد بتكرار األهداف

،ليؤكد  اإلحصائيةمما يدل على الداللة  1و درجة احلرية  3.33عند مستوى الداللة  3..6القيمة اجلدولية 

;  نعم
20.00%

;  ال
76.66%

; 0
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حصصهم يف ضل التعامل مع  أهدافاملقصودين كعينة حبث يف دراستنا هذه يف حتقيق  األساتذةتوفيق  أنهذا 
 أهدافهاهلذه الفروقات و حتديده ملتطلبات جناح احلصة و حتقيق  األستاذالفردية ،مما يعين استيعاب الفروقات 

   يذ ،من خالل تسطري صريورة العمل يف احلصة و مكوناهتا استنادا على الفروقات الفردية املوجودة بني التالم
السؤال بني املوافقة و الرفض حيث تؤكد  على اإلجابات( املوايل يبني تفاوت نسب 11و الرسم البياين رقم ) 

           صة بالرتبية البدنيةاحلصص اخلا أهدافبشكل كبري يف حتقيق  األستاذالنسب املبينة يف الرسم توفيق 
 و الرياضية.

 

الحصة في ضل التعامل مع الفروقات  أهدافالتوفيق في تحقيق  ( يبين نسب19رسم بياني رقم ) 
 الفردية 

 

 

 

 

73.33; نعم %

03.33; ال %

; 0
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 االستنتاجات:-2-0

  33عينة البحث بنسبة  إجاباتالرتبية البدنية و الرياضية بالتدريسي نتيجة  أستاذحتديد دور % 
 .نسبة حددت لذلك  أعلىو هي 

  36.66يف عملية التقييم ألساتذة ت ب ر عينة البحث بنسبة  األداءاعتماد مهارة %. 
  الفرق املطلوب يف اجلهد استنادا على باختالف اجلنس  ت ب ر  ألستاذختتلف طريقة التعامل

 عينة البحث . إجاباتمن  % 33البدين و بنسبة 
  23.33املهاري يف عملية التعرف على الفروقات الفردية بني التالميذ بنسبة  األداءاالعتماد على 

 عينة البحث . إجاباتمن  %
   16.66بنسبة  اإلجاباتنتيجة كثرية العدد   األقساملتعامل مع ا األستاذاستطاعة %. 
  3.عينة البحث بنسبة  إجاباتمع التالميذ بنفس الطريقة نتيجة  األستاذيتعامل % 
 عينة البحث  إجاباتجمرب على معاجلة الفروقات الفردية بني التالميذ بدرجة كبرية نتيجة  األستاذ

 . % 36.66على ذلك بنسبة 
   اعتماد عملية دمج التالميذ املهاريني على غري املهاريني يف التعامل مع الفروقات الفردية من

 .% 36.66بنسبة  حمددةاحملددين لعينة البحث  األساتذةوجهة نظر 
  باختالف الفروقات الفردية بينهم و هذا نتيجة يف املستوى بني التالميذ  اختالفا األستاذيتلقى

 .%3.33.سبة بنعلى ذلك  اإلجابة
 التعامل بالفروقات الفردية للتالميذ ذو املستويات العالية من وجهة نظر  األستاذعلى فرض ي

 .%23 ـــب على هذا إجابةحددت نسبة على  إذ،احملددين لعينة البحث خاصتنا  األساتذة
  األساتذةللتالميذ املمارسني دور يف تسهيل عملية  التعامل مع الفروقات الفردية من وجهة نظر 

 . %36.66احملددين لعينة البحث بنسبة 
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 لتحضري و خلق جو املنافسة بني التالميذ املتميزين و كذا  الرتبية البدنية و الرياضية مستعد أستاذ
 ذوي املستوى املنخفض.

 احملددين لعينة البحث  األساتذةالدرس من وجهة نظر  أهدافيف حتقيق دور  لتالميذ املمارسنيل
 .% 33.33بنسبة 

 بعض احلصص للتالميذ املتأخرين يف املستوى  إلضافة الرتبية البدنية و الرياضية غري مستعد أستاذ
 .% 23.33بنسبة و عينة البحث  األساتذة إجاباتمن خالل 

 احلصة يف ضل التعامل مع الفروقات  أهدافالرتبية البدنية و الرياضية موفقون يف حتقيق  أستاذ
 عينة البحث . إجاباتمن  % 23الفردية و بنسبة 

 الفرضيات:مناقشة -2-4

 فرض انه ألستاذ التربية البدنية و الرياضية أساليب و طرق خاصة ت و التي الفرضية األولى
 في التعامل مع الفروقات الفردية 

به و الذي وزع على أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية لبعض بعد عرض و حتليل نتائج االستبيان الذي قمنا 
احلقائق اليت قد طرحنا من  أغلبية إىل، و بعد عملية التحليل مت الوصول ثانويات والييت معسكر و غليزان

   ب و اليت تفرض انه ألستاذ الرتبية البدنية و الرياضية أساليخالهلا فرضية حبثنا و انطالقا من الفرضية األوىل 
-1-.-2-3-3رقم  األول، و من خالل اجلداول يف احملور  و طرق خاصة يف التعامل مع الفروقات الفردية

و طرق خاصة يف التعامل مع  ألستاذ الرتبية البدنية و الرياضية أساليب أن،تبني لنا فعال  13-11-17
ري يف عرض ظصدق هذه الفرضية و هذا ما يتفق مع اجلانب الن إىل، و بتايل التوصل  الفروقات الفردية

 الصفات الواجب توفرها يف مدرس الرتبية البدنية والرياضية 
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 وجيب أنمنها  أكثر أوهناك البعض  واحد، ولكنجند كل املواصفات ميسرة يف شخص  أنليسمن اليسري 

هناك الفرص الواسعة يف تنمية هذه  أن جناح عمله الرتبوي،كما ألجلتتوفر يف مدرس الرتبية البدنية والرياضية 

 له مدى احتياجه هلا. توضحالصفات من خالل خرباته العلمية وعندما 

 أ/ الشخصية:

من ثقافته العامة فيما خيص النجاح يف عمله.كل صفة متيز  أمهية أكثرتكون  أنشخصية املدرس ميكن  إن

مدرس الرتبية  مقدمة مواصفات يف تأيت فإهنابا من الشخصية وعليه ن الناس تؤلف جانمالشخص عن غريه 

 حد بعيد عن شخصيته وكفاءته. إىلالبدنية والرياضية ويتوقف جناح درسه 

وحدة متكاملة من الصفات املتفاعلة لتطبع الفرد بطابع خاص عند مواجهة   بأهناوميكن تعريف الشخصية 

هبا والقدرات  األمر و األخالقمالمح مكونات الشخصية وجودهتا هي  أهممن  أناملواقف،ومن هذا يتضح 

ح يف معامل ضتغري وا إىلالعقلية والعوامل احلسية والبيئية واالجتماعية والتحكم يف تلك املالمح وتغيريها سيؤدي 

 الشخصية.

 مدرسا مقبواللن يكون  يتحلى هبا مدرس الرتبية البدنية والرياضية لتساعده أنومن الصفات العامة اليت ميكن 

 هي أن : يف عمله

  أيف تربية النش وأهدافهايهوى مهنته ويؤنس برسالتها. 

  واالجتماعية. النفسيةكايف بالطبيعة البشرية وغواها واحتياجاهتا   إملاملديه 

 يكون لديه مؤهالت القيادة لالستقرار على ثقة تالميذه. أن 

 أخرىجيد يف االختصاص وما يتعلق به من علوم  تأهيلهيكون  أن... 
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 اإلشارةيكون حازما يف ضبط نفسه يف مواقف  أن. 

 

 

 اللياقة البدنية :ب/ 

مع البيئة والتفاعل مع مؤشراهتا خالل وجود دوافع مستمرة  األعضاءظيفي لتكييف و مبقدار االستعداد ال

 .احلركيواحلفاظ على التوازن مع الشدة والقدرة على التجدد السريع للنشاط 

اجلسم،وحبكم طبيعة   أجهزةفعملية التدريس تتضح من خالل التعريف عن املهن املرهقة حبد ذاهتا على كافة 

متطلبات   أن إذحبصول املدرس على لياقة شاملة حتتم عليه التمتع هبا، حوضتتهذا اجملال خصائص وقائية،واليت 

تالميذه  تعطي أناليت من خالهلا  احليويةمن نوعا وسلوكه ونشاطه فيها  مظهرهيكون  أنعمله تفرض عليه 

حه يف عمله تزويده باملعنوية النفسية اليت يغذي هبا  جنا إىل باإلضافةالقدرات واالستعدادات وامليول الرياضية 

 مع تالميذه.

 االتزان :ج/ 

باملظهر االجيايب  بوجوده كشخص قيادي يظهر لتالميذه اإلحساسالتجارب اليت ميتلكها املريب هو  أولمن 

مواطنون يتمتعون  بأهنميرى تالميذه  أنويكون له شعور مبا يتناسب واحلقيقة اليت تتطلب منه كما هو عليه 

من بعضهم،كما عليه االهتمام مبيوهلم  إصالحهحبقوق املواطنة ويتقبلهم على ما هم عليه ويعاجل ما ميكن 

املرسومة فيعاملهم مبا يتناسب  واحرتام  األهداف إىل استخدم به اجملتمع،ويوصلهم بأسلوبورغباهتم وتوجيههم 
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لتحقيق  وأعمارهمعية والسلوكية واالنفعالية مبا يتناسب ويتعاون معهم يف حل املشكالت االجتما أنفسهم

 الرتبوية. األهداف

 

 

 اإلبداع:قابلية د/ 

الرتبوية املرسومة لديه توضح له املسار الصحيح لفلسفة اجملتمع والدولة وهذا يعين احلد املدين   األهداف إن

تنفيذية جديدة  جيدة،ويبتكر طرق أساليب إجيادجيب حتقيقه،ولكن املدرس الكفء هو الذي جيرب وحياول 

تالميذ فيما بينهم ونوع الفعاليات املراد تعليقها فمن الرسائل وحفظ  عملية متطورة اللتوضيح وتوسيع مدارك 

القدرة على رؤية   إبداعملا يعمل ولديه بصرية عما سوف حيققه نتائج اجيابية مضمونة ويعرف  أهدافواضعا 

 .التقليدية يف التفكري األمناطجديدة واالبتعاد عن  أفكار إلنتاجعالقات جيدة 

اثر  دراسة احلاج عبد الرمحان و آخرون حتت عنوانو هذا ما أكدته الدراسة املشاهبة يف حبثنا و متثلت يف دراسة 
شخصية أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية على تالميذ املرحلة الثانوية من الناحية النفسية و االجتماعية 

أن اثر شخصية أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية تعود إىل اخلصائص اليت  إىل، و اليت توصلت 7313-7311
 و هذا ما خيدم فرضية حبثنا.، يتصف هبا األفراد املكونني هلذه العالقة بصفتهم مسؤولني داخل هذه العالقة

 مع الفروقات الفردية تعاملدور في ال والرياضيةستاذ التربية البدنية ألالفرضية الثانية و التي تفرض انه 
 .الممارسينمن خالل اعتماده على التالميذ 

بعد عرض و حتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به و الذي وزع على أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية لبعض 
احلقائق اليت قد طرحنا من  أغلبية إىل، و بعد عملية التحليل مت الوصول ثانويات والييت معسكر و غليزان



 الفصل الثاني                                                                  عرض و تحليل النتائج
 

 
110 

والرياضية دور يف ستاذ الرتبية البدنية ألانه و اليت تفرض  خالهلا فرضية حبثنا و انطالقا من الفرضية الثانية
 ، و من خالل اجلداول يف احملور الثايناملمارسنيمن خالل اعتماده على التالميذ  مع الفروقات الفردية تعاملال

          ألستاذ الرتبية البدنية و الرياضية أساليب أنتبني لنا فعال  11-.1-12-13-13-13-16رقم 
صدق هذه الفرضية و هذا ما يتفق مع  إىل، و بتايل التوصل  و طرق خاصة يف التعامل مع الفروقات الفردية

    العوامل من بعدد الفردية الفروق مدى يتأثر الفردية الفروق مدى يف املؤثرة العوامل ري يف عرضظاجلانب الن
 :هي و

 :الزمنيالعمر  -2-6-1

 العمر، يف الزيادة طردية مع عالقة ذو الفردية الفروق مدى أن أي السن، زيد ا ت مع الزيادة إىل املدى مييل

. أكرب واالنفعالية العقلية من اخلصائص كل يف الفردية الفروق وتصبح السن، زيد ا ت مع الزيادة هذه وتتضح

 والوسطى، البكرة الطفولة مرحليت يف منه أكرب املراهقة والشباب مرحليت يف اخلصائص هذه يف التباين ويصبح

 دتزاي مع تنظيمه يف يتغري الذكاء أن يعين وهذا. سنة(  21)  سن بعد العقلي فيما النشاط يف متايز حيدث مث

 أساليب اختالف، عليه يرتتب الذي األمر. املتمايزة القدرات من جمموعة إىل عامة عقلية من قدرة الزمين العمر

 الزمين. لتزايد العمر تبعا   الذكاء قياس

 : األداء مستوى -2-6-2

 الفروق ازدادت أو تركيبا   تعقيدا   أكثر السلوك كان فكلما األفراد أداء ملستوى تبعا   الفردية الفروق درجة تتأثر

 يف التباين ويزداد الدنيا، العقلية األفراد للعمليات سلوك تباين درجة وتقل. األفراد أداء مستويات بني الفردية

 .العليا العقلية العمليات
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 : والخبرة الممارسة -2-6-3

 شروط من شرط وتعترب املمارسة الفردية، الفروق مدى على اخلربة وحجم( وقصرها طوهلا) املمارسة فرتة تؤثر

 .املتعلمني بني الفردية الفروق مدى أن حندد نستطيع حمك يعد األداء يف والتحسن اخلربة، واكتساب العلم

 : التدريب -2-6-4

 التدريب فيها يكون اليت يف احلاالت الفردية الفروق وتزداد. األداء حتسني إىل يرمي نشاط بأنه التدريب يعرف

 .فرتة التدريب انقضاء بعد عليه كانت مما أكرب وتصبح متصال ،

 :النوع -2-6-5

 لدى عنه للرجال اإلنتاج العقلي لتفوق وذلك العقلية، القدرات يف اإلناث يفوقون الذكور بأن االعتقاد يسود

 الفرص هتيئة يف ودورها البيئية إىل الظروف البعض وأرجعه الوراثية، باخلصائص ذلك البعض وفسر. النساء

 الفروق مدى أن إىل النتائج أشارت وقد. الذات تقدير واحلاجة إىل اإلجناز لدافعية أرجعه من ومنهم للرجال،

 اإلناث . عند أقل ويكون، الذكور عند يزداد الفردية
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 الخاتمة العامة: -5

 حيث اجنازه ينفي كبري عناء و جهدامنا  نال الذي املتواضع العمل هذا إهناء محده و اهلل بعون نااستطع لقد

التعامل مع الفروقات الفردية أثناء  يف الرياضية و البدنية الرتبية أستاذ دور و معرفة علىدراستنا  يفنا اعتمد أننا

و تسليط الضوء على هذا الدور احملوري املهم الذي يلعبه هذا األخري يف ،حصة الرتبية البدنية و الرياضية 

 العملية التدريسية.

 الرتبية ستاذألنقول على أساسها أن  و من خالل حبثنا النظري املدعم بالبحث امليداين خرجنا بنتائج ميكننا أن

 هو هذا راجع إىل كون التعامل مع الفروقات الفردية أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف الرياضية و البدنية

 .حلقة مهمة يف العملية التدريسية 

التعامل مع الفروقات الفردية  يف الرياضية و البدنية الرتبية أستاذ دورو هبذا نتائج هذا البحث حول موضوع 

 تتفق مع الفرضيات،  أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية

مادة الرتبية  أوالتلميذ  أو باألستاذ األمرالعملية التدريسية ،سواء تعلق  عيضاو أخريا نوصي بضرورة االهتمام مبو 

 كس سلبا على الرياضيةعفين العملية التدريسيةألن جتاهلها يزيد من اآلثار السلبية على  البدنية و الرياضية ،

 و يعيق عجلة التنمية. املدرسية بصفة خاصة و الرياضة بصفة عامة
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 االقتراحات و التوصيات: -6

و           للتلميذ البدين و املهاريجيب مراعاة أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية عند تقدميه للدرس املستوى  -

 الفروق الفردية بينهم. 

بشكل طبيعي و بتايل يصبح واثق من نفسه و له قابلية  يتأقلماملعاملة اجليدة و احلسنة للتلميذ حىت  -
 التحصيل. 

مكونا تكوينا تربويا مطلعا على ميادين علم النفس و الرتبية حىت يتمكن من  األستاذيكون  أنمن الضروري  -
 الطفولة و املراهقة و خصائص و مشاكل مرحلة من مراحل النمو. معرفة طرق التدريس و مراحل 

املعلومات  إيصالالرتبية البدنية و الرياضية حىت يسهل عليه عملية  لألستاذتوفري الوسائل البيداغوجية  أمهية -

 و املعارف.

ه على توصيل رسالته يف تقدميه للدرس الوسائل التعليمية اليت تساعد جيب ان يستعمل أستاذ الرتبية البدنية -

 على أكمل وجه.

     جيب على األستاذ معرفة املشاكل اليت يعاين منها املراهق و يسعى جاهدا حللها او التخفيف من وطأها -

 و جعل التلميذ يتقبل املعلومات و اآلراء بشكل طبيعي.

و    مع بعضهم البعض و جينبهم العزلة اعلى األستاذ أن يبث روح العمل اجلماعي بني التالميذ حىت يندجمو  -

 بتايل حتصيل دراسي جيد.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم والبحث العلمي

 -مستغانم  –جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 معهد التربية البدنية والرياضية

 قسم التربية البدنية و الرياضية

 الموضوع: استمارة استبيان

 لالساتذةاستمارة موجهة 

في التربية البدنية و الرياضية . يشرفنا أن نتقدم ماستر في إطار تحضير مذكرة التخرج للحصول على شهادة 

 بمجموعة من المحاور و األسئلة المتعلقة بالموضوع :

 الحصةأستاذ التربية البدنية و الرياضية مع الفروقات الفردية أثناء  كيفية تعامل

 و غليزان معسكر ل من والييتالثانوياتفي كحبث مسحي أحري ببعض 

 لذا نرجو منكم اإلجابة عن األسئلة بكل موضوعية و صراحة قصد الوصول لنتائج تفيدنا يف دراستنا 

 و تقبلو  منا فائق الشكر و التقدير

 

 من إعداد الطالبان                                                حتت إشراف 

 األستاذ: قزقوز حممد                                                       *. بوعالم اهلل محزة

 بن حليمة الناصر*. 

 

 

 



 معلومات شخصية:
  :السن….............. 
 :اجلنس 

  أنثى    ذكـــر
    : الشهادة املتحصل عليها…............. 
      :اخلربة امليدانية…............. 
 

 لألستاذ التربية البدنية و الرياضية أساليب و طرق خاصة في التعامل مع الفروقات الفردية  المحور األول:

 
 يتمثل دور استاذ ت ب ر اجتاه التالميذ يف كونه: -1

     تدريسيترفيهيتعليميدور تربوي 
 ؟ على اي اساس تتم عملية تقييم التالميذ -2

 أمر آخر النتيجة احملققةمهارة االداء
 ؟كيف يتعامل االستاذ مع التالميذ حسب اجلنس -3

....................................................................................... 
 ؟ عل اي اساس يتعرف االستاذ على الفروقات الفردية بني التالميذ -4

  آخر أمر              املهاري األداء    اجلهد البدين 
 ؟ يستطيع االستاذ التعامل مع االقسام كثري ة العددهل  -5

     ال      نعم 
 ؟    يتعامل االستاذ بطريقة واحدة مع كل التالميذهل  -6

    ال      نعم 
 ؟  يف نظرك هل االستاذ جيرب على معاجلة الفروقات الفردية بني التالميذ -7
 

 بدرجة قليلةبدرجة متوسطةبدرجة كبرية 
 
 يف رايك ما هي الطريقة املثلى للتعامل مع الفروقات الفردية -8
 تقسيم التالميذ اىل جمموعات حسب املستوى املهاري -
 عزل كل جمموعة و التعامل معها على حدى   -
 دمج التالميذ املهاريني مع غري املهاريني -
 



األالمحور الثاني: التدنية  التابية  اتساذ  التفبوقذتالتفبدي  اعذملفيالتاكةفة ولتبيذضة  التاالمةذاامع اعلى العامذده مناخالل

ا.لتممذرتسةن

 
 
 ؟اثناء مسريتك املهنية هل تلقيت اختالفا يف مستوى التالميذ -1

 ال                        نعم       
    

 ؟ هل يفرض التالميذ ذوي املستويات العالية على استاذ ت ب ر التعامل بالفروقات الفردية -2
 ال                        نعم       
 ؟للتالميذ املمارسني دور فعال يف تسهيل عملية التعامل مع الفروقات الفرديةهل  -3

 بدرجة متوسطةبدرجة كبرية 
 
 ؟ أنت مستعد خللق جو التنافس بني املتميزين و كذا ذوي املستوى املنخفضهل   - 4

 ال                        نعم       
    

 ؟للتالميذ املمارسني دور هام يف حتقيق أهداف الدرسهل  -5
 بدرجة ضعيفةبدرجة متوسطةبدرجة كبرية 
 

 ؟ نت مستعد من اجل إضافة بعض اصحص  للتالميذ املتخخرين يف املستوىهأل -6
 
     ال     نعم
 ؟  ضل تعاملكم مع الفروقات الفرديةهل انتم دائما موفقني يف حتقيق اهداف اصحصة يف -7

    ال     نعم 
 
 
 



ملخص الدراسة    
تعترب الرتبية البدنية مادة ضرورية يف الوسط املدرسي و ذلك من خالل مسامهتها يف تنمية 

فعملبة تدريس الرتبية البدنية و الرياضية تساعد على تنمية اجلانب النفسي و البدين و العقلي 
الذي جيعله روح املنافسة بني التالميذ اليت يكون فيها األستاذ صاحب دور فعال ،و هذا 

قادرا على معرفة كل النقائص اليت يعاين منها التالميذ و معاجلتها عن قرب و هي يف األصل 
و قد وقع اختيارنا احد أهم املهام التدريسية املعقدة من بينها الفروقات الفردية بني التالميذ، 

اضية يف دور أستاذ الرتبية البدنية والريعلى موضوع البحث و الذي يدور مضمونه حول 
 . التعامل مع الفروقات الفردية أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية

دور أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف التعامل مع الفروقات و هدفت الدراسة إىل معرفة 
 ، و متثل فرض البحث يف:  الفردية أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية

 
ألستاذ الرتبية البدنية و الرياضية دور يف التعامل مع الفروقات الفردية أثناء حصة الرتبية 

  البدنية و الرياضية
 ألستاذ الرتبية البدنية و الرياضية أساليب و طرق خاصة يف التعامل مع الفروقات الفردية 

 لفردية لتالميذ املمارسني دور يف تسهيل عملية تعامل األستاذ مع الفروقات ال
أما خبصوص اجلانب التطبيقي فقد استخدمنا املنهج الوصفي باألسلوب املسحي معتمدين 

رهم بطريقة اأستاذ مت اختي 03االستبيان كوسيلة جلمع املعلومة، و كان حجم العينة 
 عشوائية.

 و خلصت الدراسة إىل:
ردية أثناء حصة الرتبية لألستاذ الرتبية البدنية و الرياضية دور يف التعامل مع الفروقات الف

   البدنية و الرياضية
مراعاة أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية عند تقدميه للدرس املستوى و يوصي الطلبة بضرورة 

  للتلميذ و الفروق الفردية بينهم. املهاريو  البدين
 

 



Résumé 

Considéré  éducation physique et sportive matériau nécessaire Dans le 

milieu scolaire Et la pièce à travers  contribution en développement 

côté    Psychologique et physique et mentale le processus de 

l'enseignement  éducation physique et sportive Aider à développer 

l'esprit de compétition parmi les étudiants Dans lequel le professeur être 

son rôle efficace Et ceci est ce qui le rend Capable de trouver toutes les 

imperfections  qui   Expérimenté par les élèves  et  traité  environ   près 

de Et sont à l'origine un des plus tâches d'enseignement complexe parmi 

eux Les différences individuelles parmi les étudiants Nous avons signé 

notre sélection Sur le sujet de la recherche Et qui est de prendre son 

contenu environ Le rôle d'un professeur d'éducation physique et sportive 

En traitant avec les différences individuelles Au cours de l'éducation 

physique et du sport Et l'étude visait à connaissance Le rôle d'un 

professeur d'éducation physique et sportive En traitant avec les 

différences individuelles Au cours de l'éducation physique et du sport Et 

de représenter l'imposition de Recherche  ET Professeur d'éducation 

physique et sportive Rôle dans le traitement des différences 

individuelles  Au cours de l'éducation physique et du sport  Professeur 

d'éducation physique et sportive  Méthodes et procédés spéciaux  En 

traitant avec les différences individuelles Professeur d'éducation 

physique et sportive  rôle En traitant avec les différences individuelles   

Grâce à sa dépendance à l'égard des élèves praticiens. et à propos de 

 le côté pratique Nous avons utilisé la méthode descriptive enquête 

manière agréé questionnaire Comme un moyen de recueillir de 

l'information  

 Et la taille de l'échantillon était de 30, professeur Sélectionnés au 

hasard Et l'étude a conclu: 

Professeur d'éducation physique et sportive  Rôle dans le traitement des 

différences individuelles tandis que la part de l'éducation physique et du 

sport Et recommande étudiants La nécessité de prendre en compte un 

professeur d'éducation physique et sportive Au cours de la leçon Niveau 

physique et l'habileté de l'élève  Et les différences individuelles entre les 

élèves 



Summary 

 

Considered physical education and sport material needed in the school 

environment and the room through contribution Psychological side 

physical and mental development and the process of teaching physical 

education and sport help develop the spirit of competition among 

students in which the teacher be his effective role And this is what 

makes the Able to find all the imperfections Experienced by students 

and treated about near and are behind one of the most complex tasks of 

teaching among them Individual differences among the students we 

have signed our selection on the subject of research and who is about to 

take its content The role of a teacher of physical education and sports 

When dealing with individual differences During physical education and 

sport and study aimed at understanding the role of a professor of 

physical education and sport In dealing with individual differences 

During physical education and sport and to represent the imposition of 

Research and Professor of Physical Education and Sports Role in 

treatment of individual differences during the physical education and 

sport professor of physical education methods and special processes in 

dealing with individual differences Professor of physical education and 

sport role in dealing with individual differences Because of its 

dependence against practitioners students. and about 

 convenience We used the descriptive method survey questionnaires so 

authorized As a way to gather information 

 And the sample size was 30, professor Selected randomly And the study 

concluded: 

Professor of Physical Education and Sports Role in the treatment of 

individual differences while the share of physical education and sport 

and recommends students the need to take into account a teacher of 

physical education and sports during physical level lesson and the ability 

of the student and individual differences between students 
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